PROGRAM FOR DAG 1
11.00 - 11.30 		

Ankomst og registrering samt oprettelse af P-tilladelse

11.30 - 12.15 		

Frokost

12.15 - 12.25 		
			

Velkommen og introduktion (Teatersalen)
v. Mariane Therkelsen, direktør, Mennesker og Organisation, Region Nordjylland

12.25 - 13.00 		
			
			

Vores platform brænder - Hvad vil vi opnå med LKT Tvang?
v. Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør og formand for ekspertgruppen samt
Linda Bramsen, ledende overlæge og repræsentant i ekspertgruppen for BUP-DK.

13.00 - 13.15 		
			

Evidensen bag de tværsektorielle planer
v. Jesper Bak, forskningsleder og repræsentant i ekspertgruppen for Region Hovedstaden

13.15 - 13.35 		
			

Fælles beslutningstagning
v. Lisa Korsbek, programleder, Fælles beslutningstagning i Psykiatrisygehuset, Region Syddanmark

13.35 - 13.50 		
			

Vigtigheden af at arbejde tværsektorielt ifht. at forebygge tvang og magtanvendelse
v. Finn Blickfeldt Juliussen, Specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.50 - 14.20 		
Samskabelse og patientens stemme – ”Intet om os uden os”
			
v. Malene Terp, specialkonsulent og Camilla Krogh, konsulent, Enhed for Samskabelse, 		
			Region Nordjylland
14.20 - 14.35 		
			

Spørgsmål til oplægsholdere samt roller og forventninger
v. Mariane Therkelsen, direktør i Mennesker og Organisation, Region Nordjylland

14.35 - 15.00 		

Kaffepause, check in

15.00 - 17.25 		

PARALLELSESSIONER

		

Ledelsesspor - ledelsesopg.
(Lokale J)
v. Jens Ravnholt Pedersen,
Udviklingschef Region
Nordjylland og Dorthe Juul
Lorenz vicedirektør for Psykiatrien i Region Sjælland.
Her fokuseres på vigtigheden af, at man som leder
på forskellige niveauer
understøtter kvalitets- og
forbedringsarbejde, påser
fremdrift, understøtter de
nødvendige samarbejdsrelationer og bidrager til at
overvinde barrierer.

Voksenspor
(Teatersalen)

Børne- og ungespor
(Lokale C)

Facilitator og forbedringskonsulent Dorte Mayann
Hansen.

Facilitator og forbedringskonsulent Torben
Christensen.

Deltagerne får lejlighed
til at anvende nogle af
Forbedringsmodellens centrale redskaber. Resultatet
vil bl.a. være at deltagerne
får produceret et driverdiagram med forslag til
konkrete indsatser i forhold
til at realisere tiltag og
indhold.

Deltagerne får lejlighed
til at anvende nogle af
Forbedringsmodellens centrale redskaber. Resultatet
vil bl.a. være at deltagerne
får produceret et driverdiagram med forslag til
konkrete indsatser i forhold
til at realisere tiltag og
indhold.

17.35 - 18.30 		
Samlet fremlæggelse af elevatortaler (Teatersalen)
			Facilitator: Mariane Therkelsen
			
			
			

Målet med en elevatortaler er, at den skal virke som fælles afsæt i fortællingen om det
enkelte LKT Projekt. Her fremlægger hver gruppe sin elevator tale for de øvrige
gruppemedlemmer og ledere efter ”All teach – all learn princippet.”

19.30 			Middag

UDDYBENDE
OM PROGRAM
OG OPLÆGSHOLDERE FOR
DAG 1

12.25 - 13.00

13.00 - 13.15

Vores platform brænder - Hvad
vil vi opnå med LKT Tvang?

Evidensen bag de
tværsektorielle planer

v. Tina Gram Larsen, lægefaglig
direktør og formand for ekspertgruppen samt Linda Bramsen,
ledende overlæge og repræsentant i ekspertgruppen for BUP-DK.

v. Jesper Bak forskningsleder og
repræsentant i ekspertgruppen for
Region Hovedstaden.

Tina Gram Larsen og Linda Bramsen
fokuserer på baggrund og formål
for LKT Tvang-processen op til,
at vi i dag står med projektbeskrivelsen, og vi skal i gang med at
omsætte den i virkeligheden.

Oplægget vil tage udgangspunkt i
evidensen bag de tværsektorielle
planer. De interventioner, der
nok bedst dækker indholdet i de
tværsektorielle planer, er det der
beskrives som ”advance statements” og ”joint crisis plans” i den
internationale forskningslitteratur.

13.15 - 13.35

13.35 - 13.50

13.50 - 14.20

Fælles beslutningstagning

Vigtigheden af at arbejde
tværsektorielt ifht. at forebygge tvang og magtanvendelse

Samskabelse og patientens
stemme – ”Intet om os uden os”

v. Lisa Korsbek, programleder Fælles beslutningstagning i Psykiatrisygehuset, Region Syddanmark.
Med baggrund i de internationale definitioner af fælles beslutningstagning ser Lisa Korsbek
på fælles beslutningstagning i
psykiatrien, og hvad det indebærer
af rollefordeling og inddragelse
i praksis. Vi hører om evidensen
og forskningen i fælles beslutningstagning i psykiatrien, og om
hvordan fælles beslutningstagning
kan sikre patientpræferencer og
indflydelse i også akutte situationer. Vi hører om, hvordan fælles
beslutningstagning aktuelt søges
implementeret i psykiatrien i Region Syddanmark, og hvad fælles
beslutningstagning nødvendigvis
indebærer for indsatser generelt i
psykiatrien, herunder i de netværksorienterede og tværsektorielle
tilgange.

v. Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen.
Solid forskning og danske praksiserfaringer gør, at vi ved, hvad der
virker i forhold til forebyggelse:
udvikling af borgerens/patientens
og fagprofessionelle oplevede trivsel
er det fælles tredje i forebyggende praksis. Det kalder på at sætte
borgerens/patientens oplevede
perspektiv i centrum (recoveryorientering). Og implementere
dette øgede fokus på det oplevede perspektiv – på tværs af
lovgivning og sektorer.

v. Malene Terp, specialkonsulent
og Camilla Krogh, konsulent,
Enhed for Samskabelse, Region
Nordjylland .
Samskabelse er en tilgang til kvalitetsudvikling i psykiatrien, der i
stigende grad vinder indpas både
nationalt og internationalt. Men
hvad er samskabelse egentlig for
en størrelse, og hvad kræver det
af LKT Teams at arbejde ud fra en
’intet om os, uden os tilgang’, når
målet er nedbringelse af tvang? I
oplægget giver vi et bud på dette
med afsæt i en lang række projekter gennemført med patienter og
pårørende som partnere i Psykiatrien
i Region Nordjylland.

PROGRAM FOR DAG 2
Parallelsessioner for henholdsvis Voksen- og Børne- og ungespor fortsætter efter oplæg i fællesplenum.
Deltagerne får lejlighed til at fortsætte arbejdet fra i går og videre at anvende nogle centrale redskaber i
forbedringsarbejdet, som Fair procestænkning og MUSIQ-score evalueringsredskab, som konkrete indsatser
i forhold til at realisere tiltag og indhold.

07.00 - 08.00 		

Morgenmad og tjek ud

08.00 - 09.30 		
Oplæg Fair Proces og sessioner (Teatersalen)
			
v. Torben Christensen, proces- og udviklingskonsulent Kvalitetsudvikling og Arbejdsmiljø,
			Region Nordjylland
			PARALLELSESSIONER
			
Voksenspor
(Teatersalen)

Børne- og ungespor
(Lokale C)

Generere flere ideer i grupperne + PDSA

Generere flere ideer i grupperne + PDSA

			
09.30 - 10.00 		

Pause

10.00 - 11.30 		

MUSIQ-score og sessioner (Teatersalen)

			v. Tina Willemann, chefkonsulent, Region Midtjylland
			PARALLELSESSIONER
Voksenspor
(Teatersalen)
Plan og next step i grupperne

Børne- og ungespor
(Lokale C)
Plan og next step i grupperne

11.30 - 12.00 		
			

Fælles afrunding (Teatersalen)
v. Tina Gram Larsen, Dorte Mayann Hansen og Torben Christensen

12.00 			

Grab or stay – lunch bag

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tjek ind - værelserne bliver tilgængelige fra om eftermiddagen kl. 14.00.
Tjek ud - tjek ud senest kl. 10.00 den 1.december.
Wii fi code: comwellhotels
Aften den 1. december
Middagen serveres kl. 19.30 (der serveres snacks under sidste fremlæggelse).
Middagen består af to retter, hvortil der serveres to glas vin/øl.
Drikkevarer efter middagen vil være for egen regning.

Plan for LKT tvang arbejdet

Godkendelse
videre forberedelse
forår 20121

Ledelses- og læringsseminar - LS 1
30. nov. - 1. dec. 2021
”12-12”
Kolding Comwel

Netværksmøde
for lokale
tovholdere + DATA
november
virtuelt

Læringsseminar
- LS 2
16. maj 2022
1 dag
Kolding Comwel

Netværksmøde
virtuelt

Ledelses- og læringsseminar - LS 3
forår 2023
1 dag
Kolding Comwel

Netværksmøde
virtuelt

TAK FOR NU
– VI SES IGEN DEN 16. MAJ 2022
PÅ KOLDING COMWELL

