Psykiatriska Riksföreningen för
Sjuksköterskor hälsar välkommen till
Årskonferens 2018!
Den 12 - 13 april 2018 i Halmstad
Temat för årets konferens är:

Psykiatrisk omvårdnad i klinisk praxis
Årskonferensen 2018 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård och
andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa. I år har konferensen
också ett särskilt fokus på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk vård.
Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och
närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av
vården nära patienten. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av konferensen innehåll
och tillsammans har vi en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med
hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska
vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som praktiskt verksamma
psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk
omvårdnad. Nytt för i år är att Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i
psykiatrisk vård kommer att vara representerat under konferensen och att
specialistsjuksköterskestudenternas perspektiv kommer att utgöra en del av innehållet. Välkomna
till en spännande konferens på Högskolan i Halmstad den 12-13 april 2018.

Håll koll på hemsidan för uppdatering av program för konferensen.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se

Program
Dag 1 torsdag den 12 april 2018
08.15 - 09.00
09:00 - 9:15
9:15 – 10:00

Registrering
Inledning och välkommen
KEYNOTE – Åsa Steinsaphir, Brukarinflytandesamordnare

10:00 – 10:30
10:30 – 10:50

Paus med Kaffe
Marjut Blomqvist & Sofie Lundström
Doktorander, Högskolan i Halmstad

10:50 – 11:10

En personcentrerad
levnadsvaneintervention för personer
med schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd

Henrika Jormfeldt
Docent, Högskolan i Halmstad
Hästunderstödd terapi och rehabilitering som
omvårdnadsinsats för personer med
schizofreni
Carl Estenfeld, Elisabeth Grusell,
Eva-Marie Nordenadler & Yvonne Thysell
Konsultenheten M56, Huddinge sjukhus
Konsultpsykiatrisk omvårdnad

11:10 – 11:30

Jörgen Öijervall
Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad
Simulering i specialistprogram psykiatrisk
omvårdnad

11:30 – 13:00
13:00 – 14:00

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

Lunch
Natur & Kultur
Christoffer Rahm - Neuropsykiatri
Tove Lundberg - HBTQ
Jenny Molin
Doktorand, Umeå Universitet

Leila Jansson
Psykiatriska öppenvården i Lycksele

Tid Tillsammans, en
omvårdnadsintervention inom
psykiatrisk heldygnsvård.
Genomförbarhet och effekter.

Behandlarnas erfarenheter av att bedöma
självmordsrisk inom specialiserad psykiatrisk
öppenvård i glesbygd

Jenny Molin
Doktorand, Umeå Universitet

Linda Sellin
Fil. Dr., universitetsadjunkt, Mälardalens
högskola

Patienters erfarenheter av att ta del
av Tid tillsammans.

Återhämtningsorienterad vårdande hållning
till suicidalitet

14:50 – 15:30
15:30 – 16:15

Paus med kaffe
KEYNOTE – Ingela Skärsäter

16:30 19:30 -

Årsmöte
Middag med underhållning ”Mord på Wapnö slott”

Dag 2 fredag den 13 april 2018
09:00 - 9:15
Inledning och välkommen
9:15 – 10:00
KEYNOTE – Linda Svensson Brukarperspektivet - IFSAP Halmstad
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

Paus med Kaffe
Nätverksmöte – Nationellt nätverk för
specialistutbildning psykiatrisk vård

11:30 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

KEYNOTE - Alain Topor, ”En social modell för att förstå och förklara psykiska
problems uppkomst och utveckling. Vad kan vi göra?”

13:50 – 14:35

KEYNOTE – Victoria Bruun, vårdförbundets pristagare ”Årets vårdchef”,
avdelningschef för allmänpsykiatrisk heldygnsvård på centralsjukhuset i Karlstad

14:35 – 15:00

Kaffe och avslutning

Visning och rundvandring i ”Health Lab” –
nybyggt KTC på Högskolan i Halmstad

