Psykiatriska Riksföreningen för
Sjuksköterskor (PRF) hälsar Dig välkommen
till vår Årskonferens 2017!
Datum: 23 – 24 mars 2017
Plats: Linnéuniversitetet i Växjö
Årets tema är:
Psykiatrisk omvårdnad – igår, idag och imorgon
Årskonferensen 2017 är en konferens över två dagar som berör
psykiatrisjuksköterskor i synnerhet men även andra som på ett eller annat sätt
kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Årets konferens syftar till att reflektera över
och utveckla psykiatrisk omvårdnad samt att stimulera till ökad användning av
kvalitetsarbete och forskningsresultat i klinisk verksamhet. Konferensen är arena
för nätverkande och kunskapsutbyte för psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige
där vi tillsammans fördjupa kunskapen om betydelsen av psykiatrisk omvårdnad i
gårdagens, dagens och morgondagens psykiatriska vård.
Välkomna till en spännande konferens på Linnéuniversitetet i Växjö den 23-24
mars 2017. PRF håller i anslutning till konferensen också årsmöte den 23 mars kl.
16.30. Därefter är alla varmt välkomna till konferensmiddagen kl. 19.00 efter
årsmötet.

Håll koll på hemsidan för uppdatering av programmet för konferensen.
psykriks.se

Program
Dag 1 - torsdag den 23 mars 2017
Lokal: Wiksell, Linnéuniversitet
08.30 – 09.55 Registrering inklusive kaffe med smörgås
10:00 – 10.15 Välkommen – Henrika Jormfeldt och David Brunt
10.15 – 11.00 KEYNOTE – "Styrning för en personcentrerad vård och jämlik hälsa"
Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet
11.05 – 11.50 KEYNOTE - ”Kalle 30 år 1960, 1980 … 2020”
David Brunt, Senior Professor, Linnéuniversitetet
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.35 ”Pojken min” - en berättelse om Olga och om hennes livsöde på 1920-30 talen.
Margareta Arnedotter Jansson, Författare
13.40 – 14.25 KEYNOTE – Identitetskris i psykiatrin?
Mikaela Javinger, Skribent, Föreläsare och debattör med egen patient - och
anhörigerfarenhet
14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe
15.15 – 16.30 Rundvandring Psykiatrimuseum
16:45 Årsmöte – Lokal: Oden (3 minuters gångväg från Psykiatrimuseum)
19:00 Middag – Elite Hotel Växjö
Dag 2 - fredag den 24 mars 2017
Lokal: Wiksell, Linnéuniversitet
08.15 - 09.00
Registrering
09.00 – 09:45 KEYNOTE – ”Ska jag stanna eller gå? Mot en hållbar omvårdnadsutveckling i psykiatrisk
vård”
Sebastian Gabrielsson, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet
09:50 – 10.10 ”Statens institutionsstyrelse – Psykiatrisk omvårdnad inom tvångsvård vid beroende”
Alwa Nilsson, Central hälso- och sjukvårdsledare, SiS Huvudkontor
Marie Duclos, Institutionsansvarig sjuksköterska, chef för hälso- och sjukvården vid SiS
LVM-hem Hornö
10:15 – 10:35 ”Predikosjukeepedemin 1841-1842, vår första masspsykos? Historiska förklaringar till
vansinnet”
Per Enarsson, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
10.35 – 11.10 Paus med Kaffe
11.10 – 11:55 KEYNOTE – ”Psykiatrins framtid – att skapa tillit och förtroende.”
Kerstin Evelius, Nationell samordnare för utveckling och samordning av
insatser inom området psykisk hälsa, Socialdepartementet
12:00 – 13:15 Lunch
13:15 – 13:35 ”Sjuksköterskestudenters reflektioner efter möten med patienter och närstående, spelade
av professionella skådespelare: att bli berörd och känna empati”
Anja Söderberg, Universitetsadjunkt, specialistsjuksköterska i psykiatri, Luleå Tekniska
Universitet
13.40 – 14.00 ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende”
Joachim Eckerström, Högskoleadjunkt, Specialistsjuksköterska i psykiatri, Röda Korsets
Högskola, Stockholm.
14.05 – 14.40 KEYNOTE – ”Dagens utmaningar i psykiatrisk vård - morgondagens möjligheter i
psykiatrisk omvårdnad?”
Henrika Jormfeldt, Universitetslektor, Docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
14.45 – 15.00 Summering & avslutning
Henrika Jormfeldt, Universitetslektor, Docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Anmälan görs via hemsidan: psykriks.se

