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Invitasjon til nordisk nettverkskonferanse
om bruk av tvang i psykisk helsevern
Er du opptatt av å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern? Tror du vi har noe å lære
av våre naboland? Er du åpen for å lytte til erfaringer fra brukere, fagfolk og forskere? Da
er dette konferansen for deg!
Mental Helse har på vegne av Nordisk forening for sosial og mental helse (NFSMH) gleden
av å invitere til det andre nettverksmøtet i Nordisk nettverk for redusert bruk av tvang.
Konferansen vil finne sted i Asker 5. og 6. desember 2013. Tvangsnettverkets formål er å
utveksle erfaringer på tvers av landegrenser og yrkesgrupper og på den måten bidra til å
minimere bruken av tvang i psykisk helsevern i de nordiske landene.
Vi ønsker gjennom konferansen å rekruttere flere medlemmer til Nordisk nettverk for
redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. Nettverket ble startet på et møte i Finland i 2011
og består av brukere, fagpersoner og forskere i et likeverdig fellesskap. Bruk av tvang
varierer mellom ulike land og innad i de enkelte land. Det er derfor viktig å få belyst forhold
på tvers av landegrensene som kan bidra til mer frivillighet og riktigere behandling ved
psykisk lidelse.
«Hvordan skal det være når det er som best?» er temaet for årets konferanse. I tillegg til en
beskrivelse av tvangsbruk i de nordiske landene i dag vil vi få presentert prosjekter som er
spesielt vellykkede, sett ut fra et bruker-, fagperson- og forskerperspektiv. En viktig del av
konferansen er diskusjoner i etterkant av de ulike innledningene, der brukere, fagpersoner
og forskere fra alle de nordiske landene deltar.
Din organisasjon inviteres til å stille med én representant på konferansen. Representanten
inviteres samtidig til å bli en del av det nordiske nettverket.
Tid og sted: Konferansen starter med lunsj 5. desember og avsluttes 6. desember klokken 15.
Den avholdes på Thon Hotel Vettre. Detaljert program vil bli sendt ut i midten av oktober.
Pris: Konferanseavgiften er på 500 kroner og inkluderer overnatting og alle måltider.
Avgiften betales ved påmelding til Mental Helse på kontonummer 5082.08.58767. Merk
innbetalingen med navn, organisasjon og nordisk nettverkskonferanse. Reisekostnader vil bli
refundert etter reiseregning.
Spesielle hensyn: Dersom det er behov for det, vil konferansen holdes på engelsk eller
tolkes. Har du spesielle behov når det gjelder mat, må du gi beskjed om det ved påmelding.
Påmelding og spørsmål: Påmeldingsskjemasendes til generalsekretær Lennart Håwenstam i
NFSMH på e-post (info@nfsmh.se). Påmeldingsfrist er 1. november. Spørsmål om
konferansen kan rettes til Håwenstam (+46 70 736 6030) eller til generalsekretær i Mental
Helse Bjørn Lydersen på e-post (bjorn.lydersen@mentalhelse.no) eller telefon (48 07 68 48).

Vennlig hilsen
Mental Helse ved Bjørn Lydersen
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Påmeldingsskjema
Ja, jeg ønsker å melde meg på nordisk nettverkskonferanse om bruk av tvang i
psykisk helsevern og melder meg samtidig kostnadsfritt inn i nettverket. Jeg
bekrefter at jeg har betalt konferanseavgiften på 500 kroner til konto 5082.08.58767 og
merket innbetalingen med navn, organisasjon og nordisk nettverkskonferanse.

Deltakerens navn/adresse:
Navn:
Adresse:
Tlf. arbeid:

Postnr/Sted:
Tlf. privat:

E-post:

Organisasjon:
Spesielle behov:

Ønsker overnatting Ønsker ikke overnatting
Spesiell diett/matallergi

Beskriv behovet:

Andre opplysninger vi bør ha for at forholdene skal bli best mulig tilrettelagt for
deg?


Sted/dato

Underskrift

Påmeldingsskjema sendes til generalsekretær Lennart Håwenstam i NFSMH på epost (info@nfsmh.se). Påmeldingsfrist er 1. november.

