Invitation til Januarkonference 2020
Sammen udvikler vi den nære psykiatri
Alliancen om den nære psykiatri
KKR Midtjylland har gennem en længere årrække holdt en
årlig konference i januar, hvor politikere og ledelse på
tværs af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland
samt aktører inden for det sociale område mødes om et
fælles tema.
For 2 år siden var temaet for januarkonferencen:
”Den nære psykiatri – vær med til at sætte fælles retning”.
På konferencen skabte næsten 200 deltagere startskuddet til at danne en fælles, tværsektoriel alliance
mellem patient- og pårørendeforeninger, praktiserende
læger, de 19 midtjyske kommuner og regionen.
Siden da er der blevet arbejdet intensivt med at forbedre
den nære psykiatri gennem fælles initiativer og
samarbejde på tværs af alliancens parter. Tiden er nu
kommet til at præsentere alliancens foreløbige resultater
og kigge frem mod de næste skridt.
Den nære psykiatri er et højt prioriteret fælles udviklingsområde i den midtjyske Rammeaftale på det sociale
område og i den kommende Sundhedsaftale 2019-23.

Sæt kryds i kalenderen den 14. januar 2020
Derfor inviterer vi alle aktører, der er optaget af at skabe
en bedre nær psykiatri, til en opfølgende konference.
På konferencen vil vi fortælle om, hvad der er arbejdet
med og hvilke resultater, der er skabt. Samtidig vil vi lægge
op til en dialog om de næste skridt for samarbejdet.
Kom og bidrag med dine perspektiver på næste års
januarkonference, den 14. januar 2020!
Med venlig hilsen

Praktisk information
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Dato: Tirsdag den 14. januar 2020
Tid: Kl. 16.00 - 19.00
Sted: Jysk Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg
Invitationen sendes til:
•
Politiske udvalg og ledelse i de midtjyske
kommuner og region, der arbejder med social,
psykiatri, sundhed, beskæftigelse og børn og
unge
•
Patient- og pårørendeforeninger samt
handicapråd og udsatteråd
•
Kontaktforum og det regionale
arbejdsmarkeds råd
•
Praktiserende lægers organisation
•
Nationale samarbejdspartnere
Program og invitation med mulighed for
tilmelding udsendes til efteråret

Torben Hansen, borgmester i Randers og KKR formand
Steen Vindum, borgmester i Silkeborg og KKR næstformand
Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midt
Lise Høyer, formand for Praktiserende Læger i Midtjylland
Leif Gjørtz Christensen, formand for SIND Midtjylland
Dorthe Ploug Hansen, National chef i Red Barnet
Alliancen om den nære psykiatri
Patient- og pårørendeforeninger
Praktiserende læger (PLO Midt)
Region Midtjylland
De 19 midtjyske kommuner

