Invitasjon til seminar “Respekt og verdighet i psykisk helsearbeid”.
TID: 27.09.2011 kl. 10.00 – 14.30
STED: A-112, Høgskolen i Molde
ARRANGØR: Et samarbeid mellom Klinikk for voksenpsykiatri, Kommunenettverket
for psykisk helsearbeid i Romsdal og Nordmøre og Høgskolen i Molde.
Det legges opp til et todelt program der vi i første del fra kl. 10.00 – 12.30 har
innlegg som belyser sentrale kliniske og forskningsmessige utfordringer innen hele
spennet av psykisk helsearbeid.

DEL 1 - INNLEGG 10.00 – 12.30

I del to fra kl. 13.00 – 14.30 legges det opp til en paneldiskusjon med fokus på
sentrale utfordringer/dilemmaer relatert til anvendelse av tvungent psykisk helsevern.
Her blir det et bredt panel av deltagere som skal kunne belyse den aktuelle
problematikken fra ulike ståsteder.

Karl Yngvar Dale - Førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Molde

Alle som vil komme er hjertlig velkomne, ingen påmelding påkrevd!

”Sentrale utfordringer innen psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal”

Bygge ned og bygge annerledes;
Endringer i psykisk helsetilbud for voksne i Nordmøre og Romsdal.
(20 min)

DEL 2 – PANELDISKUSJON - 13.00 – 14.30

Marit Svindseth - Førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Ålesund

Innledning ved Brit Ingunn Hana og Trond Hatling

Innleggelsesprosessen til akuttpsykiatrisk avdeling;
Faktorer som påvirker pasientopplevelse. En kvantitativ studie om opplevd krenkelse.
(20 min)

Her vil vi diskutere og synliggjøre etiske, praktiske og faglige dilemmaer i møtet med
personer som kan bli omfattet av tvungent psykisk helsevern.

Torill Dyrlid og Hilde Starheim
Ledere av henholdsvis akutt-teamene i Kristiansund og Molde;
Erfaringer fra Akutt-teamene i Molde og Kristiansund. (20 min)

Atle Ødegård - Førstelektor, PhD, Høgskolen i Molde
Presentere studie av Dimmen & Ødegård;
En kvalitativ studie om endringer i det polikliniske tjenestetilbudet innen
psykisk helse for voksne. (20 min)

Thore Folland og Hans Petter Iversen
Koordinator Psykisk helsearbeid Molde Kommune og Høgskolelektor, Høgskolen i Molde
Forskjeller i organisering av psykisk helsearbeid på kommunenivå;
Presentasjon av kartleggingsundersøkelse. (20 min)

Tone Opdahl Moe
Faglig rådgiver, NAPHA; Forskningsstrategien til NAPHA. (20 min)

”Respekt og verdighet – på tross av eller pga tvungent psykisk helsevern?”

• Hvordan skal man kunne redusere bruken av tvang?
• Hvilke forhold taler for og i mot å videreføre dagens lovverk?
• Hvordan ville ting sett ut om man ikke hadde hatt et lovverk knyttet til psykisk lidelse?
• Hvordan oppfatter publikum og media denne problematikken? Er det fare for overforenkling og polarisering?
• Hvordan vil Samhandlingsreformen slå ut med hensyn til fremtidig anvendelse av
tvungent psykisk helsevern?
• Hvilke forskningsspørsmål bør besvares på dette feltet? Hva trenger vi å vite mer om?

PANELET
- NAPHA Leder: Trond Hatling
- Politistasjonsjef: Per Karstein Røv
- Mental Helse, Molde Leder: Theodora Baldvinsdottir
- Medisinsk leder KVP: Brit Ingunn Hana
- Romsdals Budstikke Politisk redaktør: Richard Nergaard
- Kontrollkommisjonen Nordmøre og Romsdal: Oddne Hansen
- Moderator for diskusjonen: Karl Yngvar Dale
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