Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri
Psykiatrisk Center Sct. Hans

RETSPSYKIATRISK FORUM
Program efteråret 2020
Retspsykiatrisk forum bidrager til tværfaglig dialog og vidensdeling af retspsykiatriske problemstillinger på tværs af RHP.
Alle arrangementer afholdes i Kantinen i Administrationsbygningen, Psykiatrisk Center Sct. Hans,

Boserupvej 2, 4000 Roskilde.
På grund af de aktuelle regler for forsamlinger, er der begrænsninger i antal deltagere, der kan være fysisk
tilstede. Foredragene kan også følges online.

Fredag 2. oktober 2020 kl. 13.30 – 14.30

Risiko for forråelse i årelangt omsorgsarbejde… også i relation til retslige patienter
Oplæg ved Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog (cand. psych.) og foredragsholder (se mere på www.dorthebirkmose.dk.
Retspsykiatriske patientforløb er typisk komplekse og langvarige - 5 år eller mere. I den specialiserede retspsykiatri på PC Sct.
Hans er patienterne typisk indlagt i 3 - 4 år. De fleste retspsykiatriske patienter er dog i ambulant behandling, og de fleste
behandles i almenpsykiatrisk regi, hvor de kan opleves som ”sten i skoen” eller deciderede ”gøgeunger”, der tager sengepladser
fra de ”ordentlig syge”. Dette stiller åbenlyst store krav til professionelle, der skal være vedvarende og udholdende i deres
omsorgsarbejde. Derfor har det længe ligget os på sinde, at få belyst risikoen for forråelse – også i en retspsykiatrisk kontekst og
i forhold til retspsykiatriske patienter. Forråelse er en overlevelsesstrategi, som vi kan bruge for at undgå at blive
følelsesmæssigt overvældede, sekundært traumatiserede, stressede eller omsorgstrætte. Vi kan komme til at distancere os så
meget, at vi bliver rå, ligeglade, kyniske og hårdhudede.
Dorthe Birkmose vil fortælle om en af de gange, hvor hun i et vanskeligt pårørendesamarbejde oplevede forråelsen uden at
opdage det, og før det var for sent. I fortællingen stifter vi bekendtskab med projektioner, rå impulser, negative tanker om andre,
mistrosfortællinger og ikke mindst det positive sprogbrug, der kan camouflere vores fejl og krænkende handlinger.
Tilmelding til at være tilstede i Kantinen sendes Liv Os Stølan, projektleder i Kompetencecenter for Retspsykiatri,
senest tirsdag 15. september på e-mail liv.os.stoelan@regionh.dk. Tilmelding til at streame oplægget mailes Liv senest
30. september.

Fredag 6. november 2020 kl. 13.30 – 14.30

Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede
retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Omfang, forståelser & dilemmaer
Oplæg ved Liv Os Stølan, projektleder Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP og Jette Møllerhøj, leder Kompetencecenter
for Retspsykiatri, RHP
Kompetencecenter for Retspsykiatri har kortlagt misbrugsbehandlingen i den specialiserede retspsykiatri i RHP. I oplægget
præsenteres hovedresultater fra fokusgruppeinterviews med ansatte i den specialiserede retspsykiatri.
Tilmelding til at være tilstede i Kantinen sendes rhpkfr@regionh.dk senest 28. oktober. Tilmelding til at streame
oplægge sendes rhpkfr@regionh.dk senest 2. november.

Velkommen!
Kompetencecenter for Retspsykiatri & Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri

