
Psykiatri-topmøde 
2009
3. oktober på Frederiksberg Gymnasium

Topmødet hvor psykisk sårbare 
- brugere og pårørende - er i 
centrum

Fra kaos til sammenhæng og helhed
Samtaler og netværk i stedet for ensomhed

Vi vil ændre holdningerne i samfundet
Stoppe udstødning, isolation og stigmatisering

Vi vil skabe en ny forståelse og
løfte psykisk sårbarhed op på den politiske dagsorden



Nyt fokus 
Angst æder sjæle - uvidenhed ligeså. Vi vil tabuer og fordomme til livs. Psykisk 
sygdom og sårbarhed er ikke en livstidssygdom. Man kan godt komme sig - og 
mange flere kan få et arbejde. Vi vil forebygge og skabe nye rettigheder - og 
en ny stolthed hos plejepersonale og alle dem, der hjælper.

Vi vil ændre holdningerne i samfundet. Stoppe udstødning, isolation og stigma-
tisering - alle skal med. Psykisk sårbare kan også få et godt liv.

Vidste du, at psykisk sårbarhed omfatter ligeså mange mennesker, som kræft-
sygdom, hjertesygdomme og diabetes? Vi vil skabe en ny forståelse og løfte 
psykisk sårbarhed op på den politiske dagsorden - på linje med alle de fysiske 
sygdomme i Danmarks sundhedspolitik.

Vi kan og skal indrette os bedre i vores samfund!

Vi ser frem til at byde deltagere fra hele landet velkommen: Brugere, 
pårørende, personale i psykiatrien og andre interesserede. Alle er velkomne, 
og der er gratis adgang. 

På gensyn

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/tilmelding



Dagens program 
Kl. 09.00  Den røde løber er rullet ud. Kom i god tid - vi bliver mange

Kl. 10.00 Topmødet åbner – velkommen til alle. Jacob Haugaard er konferencier 
  – journalist Martin Krasnik stiller spørgsmål dagen igennem – til politikere og 
  topmødedeltagere

Kl. 10.15  Anisette Koppel – en særlig velkomst

Kl. 10.30 Nyt fokus – vi kan forandre. Formand for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen

Kl. 11.00 Hvor skal vi hen? Det gode liv – også for psykisk sårbare.  Forsker Christian Bjørnskov

Kl. 11.15 Og virkeligheden? Lise Jul, LAP og pårørende Dorte Nielsen, PS Landsforening

Kl. 12.00 Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg fra kirk+maarbjerg, koger, braiserer og steger
  i en god sags tjeneste.

Kl. 13.00 De barske kendsgerninger: Det kommer ikke af sig selv. Knud Kristensen, SIND 

Kl. 13.15 Er danskerne klar? Thorstein Theilgaard, Bedre Psykiatri

Kl. 13.30 Billedspor - Sjælens Teater

Kl. 14.15 Dialog-grupper - ordet til psykisk sårbare og pårørende (mere på næste side)

Kl. 15.30  Debat i plenarsalen: ”Vi kan godt gøre det bedre”. Hvad siger politikerne?

Kl. 16.30 Jakob Haugaard runder af

Kl. 16.35 Klassisk pianist Katrine Gislinge spiller Chopin - og bagefter synger vi en fællessang

Kl. 16.45  På gensyn! Poul Nyrup Rasmussen



5 dialog-grupper om det, der betyder mest 
– og om, hvordan vi kan gøre det bedre…
 

Får vi den hjælp, vi har brug for? Og får vi den tidligt nok? Større tilgængelighed.1. 

Fra kaos til sammenhæng og helhed. Samtaler og netværk i stedet for ensomhed. Bedre 2. 
samarbejde – også mellem de offentlige tilbud. 

Værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse - også for psykisk sårbare. Ny kultur – 3. 
mere samtale – mindre tvang.

Retten til at være pårørende og være med. Pårørende er en del af løsningen.4. 

Det gode liv - det er også for psykisk sårbare. Sådan kan det i hvert fald blive! Om at komme 5. 
sig - og komme i gang igen.

Se mere om topmødets program og dialog-grupper på www.detsocialenetværk.dk

Hvad:  Topmøde om og for psykisk sårbare, deres pårørende, behandlere og alle 
  andre interesserede

Hvor:   Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg

Hvornår:  Lørdag 3. oktober 2009 kl. 10 – 17. Dørene er åbne fra klokken 9.00

Hvordan:  Meld dig til på www.detsocialenetværk.dk/tilmelding

     

Topmødet er støttet af:

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/tilmelding
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