FAGFORUM FOR PSYKISK HELSEARBEID
Inviterer til konferanse

Hvor ble det av reformen
i psykisk helsefeltet?
Tidsskrift for psykisk helsearbeid arrangerer i samarbeid med Prisen til fremme av ytringsfriheten
i psykisk helsevern seminar i Oslo 8. desember kl.9–15.
Tema Opptrappingsplanen for psykisk helse fra 1999 innvarslet en faglig og organisatorisk reform
i psykisk helsefeltet. Både i synet på, arbeidet med og organiseringen av tjenestetilbudene til
mennesker som erfarer psykisk uhelse. Midtevaluering av Opptrappingsplanen konkluderer med at
det går for sakte og peker særlig på mangelfull implementering av brukerperspektivet og endring av
holdninger og handlinger hos fagfolk. Evaluering danner grunnlag for forlengelse av Opptrappingsplanen frem til 2008. Seminaret vil belyse og disuktere mulige årsaker til motstanden mot reformen
i psykisk helsefeltet. Hvem yter motstand og hvordan viser motstanden seg? Vil sluttevalueringen
av Opptrappingsplanen vise at de gode hensikter nok en gang ender opp med tomme ord og uten
virkelige forbedringer for brukerne av tjenestetilbudene? Kjør debatt!!!
Inviterte bidragsytere Gaustadklubbens psykiatriutvalg • Helse- og omsorgsdepartementet • Sosial- og helsedirektoratet • Den Norske Psykologforening • Mental Helse Norge •
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri • Aker universitetssykehus, Klinikk for psykisk
helse • Rådet for psykisk helse • Stortingets helse- og omsorgskomité

Seminaret avsluttes med utdeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern,
2006. Vi vil gjerne ha ditt forslag til prisen for 2006.
Send et begrunnet forslag til styret for prisen ved Bengt Karlsson, Kastanjeveien 30, 0487
Oslo innen 15. november 2006.

Tid 8. desember 2006 kl. 09–15
STED Seminaret arrangeres i Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkranzgt. 7 i Oslo Sentrum
Påmelding/betaling Påmelding skjer innen 1. desember ved å betale kr. 500,- eller kr. 250,til konto 6311.66.30968 ved: Inger Beate Larsen, Sandvigsvn. 195, 4816 Kolbjørnsvik
De som er i arbeid betaler kr. 500 og studenter, arbeidsløse eller trygdede betaler kr. 250,-.
Prisen inkluderer ikke lunsj – ta med matpakke. Merk innbetalingen nøye med navn og adresse.
Fagforum for psykisk helsearbeid består av tidsskriftets redaksjonsutvalg som i samarbeid med Universitetsforlaget og andre
organisasjoner og utvalg arrangerer faglige treff over tema som er sentrale i psykisk helsearbeid.

