INBJUDAN
Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens
Sundsvall 8-9 november 2012
Plats: Sundsvalls teatern
Tema: Närstående perspektiv

Nätverket för Rättspsykiatrisk omvårdnad

Landstingsförbundet och Rättpsykiatriska föreningen inbjöd till en rättpsykiatrisk
vårdkonferens hösten 2001 med fokus på rättpsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ
har det rättpsykiatriska nätverket NätRom vuxit fram och tagits ut som arrangör.
Konferensen har sedan 2001 anordnats vår och höst varje år på flera orter runt om i
landet.
Varje konferens har haft ett särskilt fokus. De första konferenserna arbetade med att
utforma en nationell värdegrund för den rättpsykiatriska omvårdnaden. Senare
konferenser har haft innehållet i den rättpsykiatriska vården/omvårdnaden, etik,
vårdkultur, brottsbearbetning och dynamisk säkerhet som tema.
En av styrkorna med denna konferens är det stora antal kliniker, både stora och små,
som är representerade på konferenserna. En annan styrka är att det är en arbetande
konferens med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ge möjlighet att följa den
nationella utvecklingen på området. Föreläsningar varvas med arbete i grupper där
syftet är att deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna kliniken och
få med sig andra erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.

Program 8 november Sundsvalls Teater
8:30 – 9:30

Registrering, kaffe och smörgås

9:30 – 10:00

Verksamhetschef Göran Fransson öppnar konferensen
Genomgång av praktiska detaljer
Återblick från konferensen i Falun/Säter

10:15 – 10:45

Kaffepaus

10:45 – 12:00

”Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk”
En föreläsning fylld av humor och värme om att tänja på sina
egna gränser och hela tiden sträva lite längre
Föreläsaren Pär Johansson är initiativtagare och ledare för
Glada Hudik teatern

12:00 – 13:00

Lunch på First Hotell

13:00 – 15:00

Föreläsning av Anita Hansson
Anita Hansson, psykolog vid RPK i Sundsvall, har en
mångårig erfarenhet av arbete med närstående och deras
deltagande i behandling av personer med neuropsykiatriska
funktionshinder, hjärnskadade och psykossjukdomar

15:00 – 17:00

Kaffepaus i samband med grupparbete
Diskussionsfrågor (se nästa sida)

19:30

Middag på First Hotel

Program 9 november Sundsvalls Teater
9:00 – 10:00

”Jag älskar den pojken”
Föreläsaren Bosse Löthén är journalist, radiopratare och
författare. Bosse berättar självbiografiskt och fängslande om
en pojke som sexuellt utnyttjats under många år

10:00 – 10:15

Kaffepaus

10:15 – 11:15

Fortsättning föreläsning av Bosse Löthén

11:15 – 11:30

Presentation av kommande konferens våren 2013
därefter tackar Sundsvall för denna konferens

11:30 – 12:00

Genomgång av lagförslag och remissvar

12:00 – 13:00

Lunch på First Hotell

Diskussionsfrågor
- Berätta om när en närstående har varit en tillgång i patientarbetet
- Hur arbetar er klinik i kontakten med närstående? Något speciellt program/träffar?
- Vad kan vi ytterligare göra för att involvera närstående i patientarbetet?

Anmälan till den rättspsykiatriska omvårdnadskonferensen görs i ett webformulär på
NätRoms hemsida, http://natrom.se.
Senaste dag för anmälan är torsdag den 11 oktober.
Kostnad för konferensen är 3000 kronor/person.
Boende är bokat på First Hotel Strand där även alla måltider kommer att intas.
Observera att ni får själv boka hotell övernattning om ni kommer dagen innan
konferensen.
Har ni några frågor angående konferensen, vänd er till Sara Åkerstedt, 060-14 97 65.

Välkomna!

www.firsthotels.se
060-64 19 50

Karta över centrala Sundsvall

1. Järnvägsstationen
2. First hotell Strand,
Kyrkogatan 1
3. Sundsvalls teatern,
Esplanaden 19
4. Casino Cosmopol,
Kasinoparken 1

