Invitation til politikere og ledelse i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland,
formænd for handicap- og udsatteråd,
patient- og pårørendeforeninger inden for psykiatrien,
Dialogforum, de regionale kontaktfora for psykiatriområdet og socialområdet samt
De regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland

Invitation til Januarkonference 2020

Sammen udvikler vi den nære psykiatri
Konferencen holdes tirsdag den 14. januar 2020 kl. 16.00 – 19.00
På Jysk Park, Radisson Blu, Ansvej 108, 8600 Silkeborg

Vær med når alliancen om den nære psykiatri sætter scenen for dialog mellem alle os,
der har en aktie i at udvikle en bedre psykiatri!
På januarkonferencen for 2 år siden skabte næsten 200 deltagere startskuddet til at danne
en tværsektoriel alliance om den nære psykiatri mellem patient- og pårørendeforeninger,
praktiserende læger, de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
Siden da er der blevet arbejdet intensivt med at forbedre den nære psykiatri gennem fælles
initiativer og samarbejde på tværs af alliancens parter. Tiden er nu kommet til at præsentere
alliancens foreløbige resultater og kigge frem mod de næste skridt.
Alliancen arbejder aktuelt med at udvikle og afprøve i alt 10 fælles initiativer, der skal:
• Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge
• Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med
svær psykisk sygdom
På januarkonferencen vil vi fortælle om initiativerne og hvilke resultater, der er skabt.
Samtidig vil vi lægge op til en dialog om de næste skridt for samarbejdet i alliancen.
Sundhedsminister, Magnus Heunicke, er inviteret til at tage del i debatten om, hvordan vi
sammen kan skabe en bedre nær psykiatri.
Vi ser frem til en spændende og udbytterig dialog!
Med venlig hilsen
Torben Hansen, Borgmester i Randers og KKR formand
Steen Vindum, Borgmester i Silkeborg og KKR næstformand
Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midt
Lise Høyer, formand for Praktiserende Læger i Midtjylland
Leif Gjørtz Christensen, Formand for SIND Midtjylland
Dorthe Ploug Hansen, National chef i Red Barnet
Alliancen om den nære psykiatri

Program for Januarkonference 2020
Sammen udvikler vi den nære psykiatri
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 16.00 – 19.00
Jysk Park, Radisson Blu, Ansvej 108, 8600 Silkeborg

Fra kl.
15.30

Ankomst
Der serveres kage, frugt og kaffe/the

16.00

Velkomst og indtryk fra alliancen
Ved alliancens fire frontløbere:
- Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og KKR Midtjylland formand
- Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland
- Leif Gjørtz Christensen, formand for SIND Midtjylland
- Lise Høyer, formand for praktiserende læger i Midtjylland (PLO)

16.20

Sundhedsministeren sætter ord på fremtidens psykiatri
Oplæg ved Sundhedsminister, Magnus Heunicke
Hvordan ser han psykiatrien og mulighederne i et bredt tværsektorielt samarbejde?

16.40

Debat med ministeren
Med Clement Kjergaard som ordstyrer gives debatten fri til en åben dialog mellem
ministeren, alliancens frontløbere og konferencedeltagerne om fremtidens psykiatri

17.20

Pause med sandwich

17.40

Indblik i alliancens initiativer
Der arbejdes aktuelt med at udvikle og afprøve 10 initiativer i regi af alliancen.
Initiativerne udfoldes i et tæt tværsektorielt samarbejde, hvor region og kommuner
sammen med borgere, foreninger og praktiserende læger, skaber nye sammenhængende løsninger. Udviklingen foregår lokalt, men ønsket er at finde løsninger,
som kan komme borgerne i hele Midtjylland til gode. På konferencen præsenterer
alliancen de foreløbige resultater af samarbejdet.

18.00

Perspektiver ved bordene
Hvad er det vigtigste, vi hver især har hørt?
Ønsker til alliancens næste skidt?

18.10

Debatten fortsættes: Hvilke skridt skal vi nu gå i alliancen?
Med Clement Kjersgaard som ordstyrer debatteres ønsker og input til det videre
samarbejde i alliancen. Deltagerne får mulighed for at bringe perspektiver fra
bordene ind i en gensidig dialog med alliancens fire frontløbere

18.50

Afrunding og tak for i dag
Alliancens fire frontløbere runder konferencen af med at dele, hvad de har fået
med sig som det vigtigste til det videre arbejde i alliancen
Deltagelse i konferencen er gratis!

Du kan tilmelde dig til Sekretariat for Rammeaftaler på mail: mesm@viborg.dk
senest den 10. december 2019

