Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri
Psykiatrisk Center Sct. Hans

RETSPSYKIATRISK FORUM
Program foråret 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

Fredag 17. januar kl. 13.30 – 14.30

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2020

Retspsykiatrisk personales holdninger til at tale om seksualitet med deres patienter
Oplæg ved Nina Lildal-Schrøder, autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi og sexologi, tidligere ansat ved PCSH, afd. R.
WHO anser seksualitet som en essentiel og integreret del af at være menneske. Seksuel funktion bliver dog ikke altid anset for
at være et vigtigt aspekt af behandlingen, når man arbejder med svær psykisk lidelse, som fx skizofreni. Resultater fra studiet
"Discussing sexuality with patients – Staffs attitudes and beliefs" gennemgås, med plads til diskussion og refleksion.

Fredag 28. februar kl. 13.30 – 14.30

Tilmeldingsfrist: 24. februar 2020

De evige søndage – hverdagsliv på en retspsykiatrisk afdeling
Oplæg ved Anne Marie Torsting, Fagleder for Ergoterapi, Master i Rehabilitering, PCSH
I oplægget præsenteres hovedpointer fra masterafhandling i Rehabilitering v/Syddansk Universitet. Afhandlingen er baseret på
interviews med retslige patienter og en drøftelse af centrale teorier på det rehabiliteringsfaglige felt.

Fredag 20. marts kl. 13.30 – 14.30

Tilmeldingsfrist: 16. marts 2020

Misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i RHP – del 2
Oplæg ved Liv Os Stølan, projektleder 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.

Fredag 12. juni kl. 13.30 – 15.00

Tilmeldingsfrist: 8. juni 2020

Personlig medicin – også i retspsykiatrien? Begreber, etik og brugerperspektiver
Oplæg ved Jette Møllerhøj, leder Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP, Liv Os Stølan, projektleder Kompetencecenter for
Retspsykiatri, RHP, og Christina Dahl Nielsen, tidligere recovery-mentor i RHP
I den offentlige debat om personlig medicin er der ofte fokus på præcisionsmedicin og skræddersyet behandling, der tilpasses
den enkeltes genetiske profil. Men, personlig medicin kan også, som den amerikanske psykolog Patricia Deagan har påpeget,
forstås som det, der er hjælpsomt for det enkelte individs recoveryproces.

Tilmelding via e-mail til: rhpkfr@region.dk. Ansatte ved PC Sct. Hans tilmelder sig ved at acceptere den tilsendte
kalenderinvitation.

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

