
Lighed - gennem forandring 
I år sætter vi fokus på den manglende lighed, som mange psykisk sårbare oplever i dagens Danmark. 
Hvad enten det er i forhold til konkrete rettigheder, manglende muligheder eller manglende inklusion på 
arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet eller i andre af samfundets fællesskaber.

Man kan måle et samfund på, hvordan det behandler sine udsatte medborgere, dem, der har brug for 
en håndsrækning. Det er her, samfundet viser sit sande ansigt, og i en årrække har det ikke været et 
smilende ansigt, der har vist sig for samfundets psykisk sårbare.

Der er stadig en lang række områder, hvor psykisk sårbare ikke er ligestillede med resten af befolkningen.
Når vi har hørt om psykisk sårbare, der ikke kan tegne forsikringer, psykisk sårbare, der bliver holdt ude for 
arbejdsmarkedet, som ikke kan få en uddannelse, som bliver afskediget pga., at de tager bladet fra
munden og går til kamp mod de tabuer, der omgærder psykisk sygdom, så må vi rykke sammen og finde
fælles fodslag for at få skabt lige muligheder for alle landets medborgere – herunder de psykisk sårbare.

Når det økonomiske efterslæb, der har kendetegnet psykiatrien i sammenligning med det somatiske 
sundhedsvæsen, er vokset gennem 10 år, så er der behov for, at vi tager skeen i den anden hånd. For 
psykisk sårbare skal behandles som samfundets øvrige borgere. De skal have samme rettigheder, hvad 
enten det er i sundhedsvæsnet, på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet eller i samfundets andre 
institutioner. Derfor omhandler dette års Psykiatritopmøde, hvordan vi gennem forandringer hos hver enkelt 
af os og i samfundet kan skabe større lighed.

For at kaste lys over hvordan vi kan skabe lighed gennem forandring, har PsykiatriNetværket inviteret 
eksperter, forskere, praktikere og psykisk sårbare til at diskutere, hvordan vi sammen skaber et mere ret-
færdigt samfund for de psykisk sårbare.

Vi glæder os til at byde psykisk sårbare, pårørende, politikere, personale i psykiatrien og andre interes- 
serede til dette års Psykiatritopmøde – alle er velkomne, og der er som altid gratis adgang.

På gensyn!

 

Psykiatritopmøde 2015
Topmødet hvor psykisk sårbare  
– brugere og pårørende – er i centrum

3. oktober på Frederiksberg Gymnasium



Dagens program 
Kl. 09.30  Velkommen ved konferencier Huxi Bach 

Kl. 09.35   Bjørnskov – stærk musikalsk start på dagen

Kl. 09.50  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde – åbner Psykiatritopmødet

Kl. 10.05 Lighed fremfor ulighed. Samtale om økonomisk ulighed og håb for en bedre psykiatri. Poul Nyrup  
 Rasmussen, protektor i Det sociale Netværk og Knud Kristensen, formand for SIND

Kl. 10.20 Noget at kæmpe for! Samtale med recovery-konsulent, Christian Martin Jäger og psykiater og 
 psykiatrisk konsulent, Per Vendsborg 

Kl. 10.35 Hop, hop – energi til hjernen

Kl. 10.40 Kan man så blive rask? 
 Yildiz Akdogan, psykiatriordfører MF, Per Vendsborg, psykiatrisk konsulent, Psykiatrifonden, Lone 
 Petersen, psykolog og leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Karl Bach 
 Jensen, udviklingskonsulent, LAP, Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for 
 Menneskerettigheder

Kl. 11.10 Kort pause

Kl. 11.25 Et længere og bedre liv – om kost, medicin, KRAM og andre faktorer, der påvirker! 
 Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, Jytte Banner, professor og 
 vicestatsobducent, Københavns Universitet, Afdeling for Retspatologi, Merete Nordentoft, klinisk 
 professor og overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Gøtzsche, 
 professor, dr. med., Det Nordiske Cochrane Center, Dorthe Randi Schmidt, psykoterapeutstuderende

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Dialoggrupper

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 14.45 Thomas Buttenschøn – musik fra hjertet

Kl. 15.00 Motivation – forandringer, dem skaber man selv!
 Samtale med tidligere psykiatriordfører, Özlem Cekic og konsulent i Huset Zornig, Bettina Smed 
 om hvad man selv kan og bør gøre

Kl. 15.20 Hvad kan du selv gøre i samspil med andre? - Paneldebat med Liselott Blixt, psykiatriordfører, MF,  
 Christina Ytzen Lauridsen, Peernetværket Danmark, Amalie Sondorp Utzon, landsformand, 
 Ungdommens Røde Kors, Solvej Eskildsen, souschef, Linien, Liselotte Christensen, pårørende

Kl. 15.50 Debat med salen om de andre ulighedstemaer: Diagnoser, forskel på psykotiske og ikke 
 psykotiske sygdomme osv. Panelet består af Liselott Blixt, psykiatriordfører, MF, Trine Torp,  
 psykiatriordfører, MF, Stine Brix, psykiatriordfører, MF og Charlotte Fischer, formand for Danske  
 Regioners psykiatriudvalg

Kl. 16.20 Afrunding og tak for denne gang

Med stor tak til Ricoh
for tryk af program

Hvor:   Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg 
Hvornår:  Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 9.30-16.30. Dørene er åbne fra klokken 9.00 
Hvordan:  Meld dig til på www.psykisksaarbar.dk/tilmelding-psykiatritopmoede-2015


