PR AK TISK INFOR MATION
Konferencested

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Tidspunkt

12.-13. marts 2020.

Deltagerkreds

Leder– og medarbejderrepræsentanter i SBH.

Parkering

Gratis.

Motion

Fitnessrum (håndklæder og vand inkl.).
Gå- og løberuter på 3 og 6 km (kort udleveres i receptionen).

Kl. 10.00-11.00

Kl. 11.00-12.00

Repræsentantskabsmøde.
Vi starter i plenum og afvikler de punkter, der skal afvikles i
fællesskab. Så går vi i regionerne og drøfter kommende års
aktiviteter. De regioner, der skal foretage valg til bestyrelsen,
gør det. Vi mødes igen i plenum, drøfter det kommende års
aktiviteter og hører, hvem der er valgt til bestyrelsen.
1. Velkomst v/Formand Jakob May
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Vedtagelse af forretningsorden
5. Beretning v/Formand Jakob May
6. Regnskab v/Kasserer Søren Romar
7. Vedtægtsændringer.
8. Kommende års aktiviteter
Regionsmøder og valg jf. vedtægterne.
På mødet skal følgende diskuteres:
Region Hovedstaden
Medarbejderrepræsentant Peter Godvin genopstiller ikke.

Kl. 09.00-10.00

Medarbejdernetværket mødes, og lederne netværker om relevante emner efter eget ønske.

Kl. 10.00-10.15

Kaffepause.

Kl. 10.15-11.44

Oplæg v/Sidsel Vinge, Projektchef ved VIVE.
”Mellem paragraffer og behov”.
Der opleves et skisma mellem det, vores bestemmelser beskriver, vi skal håndtere på forsorgshjem og herberger og muligheden for at håndtere de komplekse behov, brugerne har fysisk,
psykisk og socialt.
Hvordan stiller det os, og hvordan kan vi navigere i det felt?

Kl. 11.30-12.00

Afrunding og elektronisk evaluering.

Kl. 12.00

God weekend

PR AK TIK

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Kl. 12.00-13.00

Frokost.

Kl. 13.00-15.00

Oplæg v/lektor Ninna Meier, Ålborg Universitet.
Vi oplever at vi bliver tænkt ind i løsningen af andre systemers
udfordringer. Psykiatriske og somatiske hospitaler, hjemmepleje, kriminalforsorg og andre aktører tænker forsorgshjem og
herberger ind i deres løsninger.
Vi arbejder meget sammen med andre, og med hinanden, og i
den proces bliver vi påvirkede af andre, og vi påvirker andre. Vi
forsøger samtidig at bevare vores identitet og egenart.
Hvad sker der i de påvirkningsprocesser?

Kl. 15.00-15.30

Kaffepause.

Kl. 15.30-17.30

Oplæg v. Sandra Feodor Nilsson, ph.d. og postdoc hos Copenhagen Research Center for Mental Health – CORE, Copenhagen University Hospital.
Vi bruger ordet ”psykiatri” meget, når vi drøfter hjemløshed og
brugeres udfordringer. Begrebet ”psykiatri” dækker over et
bredt spektrum af lidelser og diagnoser, og måske også over
andre personlighedsforstyrrelser end diagnostisk psykiatri.
Oplægget hedder derfor: Psykiatrisk sygelighed og hjemløshed:
En interessant, relevant og kompleks sammenhæng belyst ud
fra registerbaserede danske studier og anden relevant forskningslitteratur. Formålet er dermed at blive klogere på sammenhængen mellem ”psykiatri” og hjemløshed.

Kl. 19.00-

Middag og socialt samvær.

Medbring

Smartphone, tablet eller bærbar.

PR ISER
Kr. 2.700,00

Inkl. overnatning.

Kr. 1.800,00

Ekskl. overnatning.

Kr. 300,00

Gebyr for ikke SBH medlemmer.

TILMELDING
NemTilmeld

Via linket: https://
sammenslutningafboformerforhjemloese.nemtilmeld.dk/45/

Tilmeldingsfrist

Senest den 14. februar 2020.
Din tilmelding er bindende herefter.

Kontakt

Sekretær Joan Frislev.
joafr@aarhus.dk
8947 8113
Ret til programændringer forbeholdes.

