TVÆRSEKTORIEL TEMADAG 2019
Med fokus på forebyggelse, opsporing og
behandling af somatisk sygdom hos patienter
med psykisk sygdom

Arbejder du med mennesker, der lid er af psykisk sygdom, og har du interesse for
forebyggelse, opsporing og behandling af somatisk sygdom hos denne gruppe? Så
kom og hør om de nyeste erfaringer på området ved en tværsektoriel temadag.

TværsektorielTemadag
erplanlagtaf:
Sektion for efteruddannelse
og kompetenceudvikling,
Center for HR
Sektion for Tværsektoriel
Forskning, Center for Klinisk
Forskning og Forebyggelse
Region Hovedstadens Psykiatri
Center for Sundhed

PRAKTISK INFORMATION
D. 20. JUNI 2019

kl. 08.30-15.00

Uddannelsescentret på Bispebjerg
Hospital
Tuborgvej 235
2400 København NV - Indgang 50

Vi præsenterer national og international forskning samt konkrete
projekter, der arbejder med at styrke tværsektorielt samarbejde
om personer med samtidig psykisk sygdom og somatisk sygdom.
Formålet med temadagen er at give inspiration til, hvordan du i din
egen praksis kan styrke relationer og tværsektorielt samarbejde.
På temadagen vil vi have fokus på, hvordan man kan forebygge,
opspore og behandle somatisk sygdom og dermed optimere det
samlede forløb for patienterne og på den måde medvirke til at
forebygge ulighed i sundhed.
Temadagen henvender sig til: Ledere, social- og
sundhedsfaglige medarbejdere, planlæggere og forskere, der
arbejder i almen praksis, kommuner eller hospitaler i Region
Hovedstaden.

Tværsektoriel temadag 2019
Med fokus på forebyggelse, opsporing og behandling
af somatisk sygdom hos personer med psykisk sygdom
20. juni på Bispebjerg Hospital
Kl. 08:30
Kl. 09:00

Kl. 09:15

Ankomst, registrering og morgenmad
Velkomst
Ved Anne Hertz, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri
Den psykiatriske patient med somatiske sygdomme. Livsstilsændringer og behandling i almen praksis og det øvrige
sundhedsvæsen
Ved Hans Christian Brix Nørgaard, læge, ph.d., Børn og Unge samt Afd. for Psykoser, Aarhus Universitetshospital,
Skejby

Kl. 10:00

Pause

Kl. 10:15

Parallelsessioner, runde 1
1. Sundhed på socialpsykiatriske bosteder
Fysisk aktivitet på bosteder for psykisk sårbare/syge. Erfaringer med idrætscertificering, uddannelsesforløb for
medarbejdere og beboere samt erfaringer med borgerinvolvering i organisering af idrætsfællesskaber
Ved Lisbeth Crafack, idræts- og udviklingskonsulent, Idræt For Sindet, IFS
Evaluering af Cykelinitiativet ”100 km for Mental Sundhed”
Ved Helle Schnor, sygeplejerske, postdoc, Psykiatrisk Center Glostrup
2. Livsstil og sundhed ved psykisk sygdom
Din sundhed ved psykisk sygdom - Model for tværsektorielt samarbejde målrettet borgere/patienter med
vedvarende sindslidelser og somatiske problemstillinger
Ved Sylvia Johansen, tværsektoriel koordinator, Frederiksberg Sundhedscenter og Anita Ulsing, projektleder,
Psykiatrisk Center København
Kostordning på psykiatrisk botilbud – fra projekt til integreret tilbud
Ved Gitte Tornbøl Ottesen, teamleder, Ishøj kommune
3. Fokus på somatisk sygdom hos personer med psykisk sygdom i almen praksis og socialpsykiatrien
Sammen om dit helbred – Opsporing og behandling af udvalgte somatiske kroniske sygdomme hos personer med
svær psykisk sygdom
Ved Anne Marie Lyngsø, projektleder og seniorforsker, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk
Forskning og Forebyggelse
Fokus på somatik i socialpsykiatrien – kompetenceudvikling af medarbejdere
Ved Lone Hald, konsulent Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland
4. Tværsektoriel og tværfaglig opsporing og behandling af somatisk sygdom hos personer med psykisk sygdom
Tværfaglig og holistisk helhedsvurdering af komplekse patienter
Ved Christina Skovsende Eriksen, farmaceut, Kasper Thybo Reff, overlæge og Malene Vang Riget,
afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Center Glostrup
Hyppigheden af diabetes er lavere end ventet blandt patienter med svær psykisk sygdom – et screenings- og
tværsektorielt brobygningsprojekt mellem OP-teams og diabetesambulatorierne i Syd
Ved Ole Snorgaard, overlæge, Medicinsk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital

Kl. 11:35

Frokost

Kl. 12:20

Parallelsessioner, runde 2

Kl. 13:40

Pause

Kl. 14:00

The challenges of improving physical health in people with mental illness: the UK IMPaCT study
Ved Dr. Fiona Gaughran, MD, Lead Consultant Psychiatrist, National Psychosis Service, Director of Research and
Development, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, Reader in Psychopharmacology and Physical
Health, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Kings College London.

Kl. 14:45

Opsamling og afslutning
Ved Michaela Schiøtz, sektionschef for Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og
Forebyggelse og Dorte Jeppesen, chefkonsulent ved Sektion for Efteruddannelse og Kompetenceudvikling,
Center for HR

Tilmelding:
Tilmelding foregår på Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/)
Med titlen: Tværsektoriel temadag med fokus på forebyggelse, opsporing og behandling af somatisk sygdom hos
personer med psykisk sygdom
Link til tilmelding af interne: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea933a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=63162
Link til tilmelding af eksterne: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f377fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=63162

OBS:
Det er vigtigt, at man tilmelder sig 2 ud af de 4 mulige workshops.
I bedes derfor venligst skrive nummeret på de 2 workshops/sessioner, under ”Ekstraoplysninger” på
tilmeldingsblanketten, som I ønsker at deltage i.

