VÄLKOMMEN TILL
NÄTROM!
Umeå 7-8 maj 2009

Dags för den 15:e NÄTROM-konferensen!!!
Landstingsförbundet och Rättspsykiatriska föreningen inbjöd till en
rättspsykiatrisk vårdkonferens hösten 2001, med fokus på
rättspsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ har NÄTROM –
”Nätverket för Rättspsykiatrisk Omvårdnad” vuxit fram och tagit
över som arrangör. Konferensen har sedan 2001 återkommande
anordnats varje vår och höst 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
rättspsykiatriska omvårdnaden. Senare konferenser har haft teman
som; ”innehållet i den rättspsykiatriska vården/omvårdnaden”,
”etik”, ”vårdkultur”, ”brottsbearbetning” och ”dynamisk säkerhet”.
En av styrkorna 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 gruppdiskussioner där syftet är att
deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna
kliniken, samt få med sig nya erfarenheter och verktyg att använda
i vårdarbetet.
Vår värdegrund
”Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla
situationer. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur
godhetsprincipen. Att som vårdare se sig själv som ett verktyg i
uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör
basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.”

Vårens konferens i Umeå 7-8 maj har temat
”Dynamisk säkerhet – vårdrelationen”.

NÄTROM i Umeå 7-8 maj 2009
Hotell Scandic Plaza
Torsdag 7/5
8.30–9.30

Registrering och fika

10.00–

Välkommen!
Återkoppling från konferensen i Jönköping

10.30-12.00

Gunilla Carlsson
”Hot & våld – patienters och personals
upplevelser”

12.00-13.00

LUNCH

13.00-15.00

Ove Hällzén
”Våld – relationen vårdare/patient”
inklusive diskussion

15.00-17.00

Gruppdiskussioner inklusive fika
- Hur bidrar jag till en god vårdrelation?
- Hur ger jag ett negativt besked till en patient på ett
genomtänkt sätt?
- Vilket ansvar har jag om min arbetskamrat är för passiv
eller uppträder kränkande (i en vårdrelation mot patient)?

19.00

MIDDAG

Fredag 8/5
8.30-10.30

Tonny Andersen
”Att förstå den psykotiske patientens
upplevelser”

10.30-12.00

Styrgruppen – presentation av
gruppdiskussionerna.
Nästa konferensvärd presenteras.

12.00-13.00

LUNCH

Tack och på återseende!

Några röster om tidigare konferenser:
”Tre väldigt varierande föreläsningar. Alla bra” (Konferensen i Jönköping hösten 2008)
”Jättetrevligt, bra ordnat, bra föreläsare!” (Konferensen i Jönköping hösten 2008)

Anmälan till Rättpsykiatrisk
Omvårdnadskonferens
i Umeå
7 – 8 maj 2009

Namn:
Arbetsplats:
Telefonnummer:
E-postadress:
Kostnadsställe för interndebitering (sex siffror)
alt faktureringsadress:
Referensnr/Org.nr:
Specialkost:

Sista anmälningsdag: 6 april 2009 (OBS! Begränsat antal
platser)
Skicka anmälan till:
Marina Uppenberg
NUS
Rättspsykiatriska avdelningen
901 85 Umeå
Fax: 090-13 64 71
E-post: marina.uppenberg@vll.se

Tid och plats:
Hotell Scandic Plaza, Umeå
Registrering kl 08.30-09.30 den 7 maj.
Inför gruppdiskussionerna på torsdag är det bra att man har
funderat över de angivna frågeställningarna.
Torsdag 7 maj startar konferensen kl 10.00 och avslutas fredag 8
maj ca kl 13.00.
Boende:
På Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40.
Boka själv extranatt mellan 6-7 maj på hotellet på tel:
090-205 63 18
uppge kod NAT060509
Ekonomi:
Konferensavgiften är 3700 kr. I avgiften ingår
konferensdeltagande, en övernattning samt måltider.
Extranatt tillkommer, pris 1340 kr.
Anmälan är bindande.
Avgiften faktureras i efterhand.
Information lämnas av:
Marina Uppenberg tel 070-633 23 57
marina.uppenberg@vll.se
eller:
Sara Markinhuhta tel 076-102 48 46
sara.markinhuhta@vll.se
se även:
www.natrom.se

