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Til Fællesrådets repræsentantskab, aktive og medlemsforeninger 

samt bruger- og pårørende-repræsentanterne i Region Hovedstadens Psykiatri 

 

København den 24. marts 2019 

 

Indkaldelse til 

Årsmøde 2019 

i 

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden 

Torsdag den 9. maj 2019 

kl. 17.00 – 21.00 

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby 

(ved Toftegårds Plads) 

 

Årsmødets hovedtema:  

Hvad er vores fælles pejlemærker for, hvordan 

psykiatrien i Region Hovedstaden skal udvikle sig?  

 

* Kaffe, indskrivning og udlevering af mødepapirer fra kl. 16.30 * 

 * Der serveres aftensmad undervejs * 
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Vil du være med til at vurdere, hvad vi sammen har opnået i vores arbejde for 

brugere og pårørendes vilkår i Region Hovedstaden de sidste to år?  

Vil du være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde for de næste år – og hvordan 

vi gør det? 

Og vil du have inspiration til, hvordan du kan være med og selv gøre en forskel? 

Så kom og vær med, når Fællesrådet holder Årsmøde for vores medlemsforeninger 

og aktive og bruger- og pårørenderepræsentanterne i RHPs forskellige dialogfora. 

 

Hvorfor holder vi Årsmøde? 

Årsmødet er Fællesrådets højeste besluttende myndighed. Her mødes vi hvert andet år for at fastlægge, 

hvordan vi sammen arbejder for at styrke brugere og pårørendes indflydelse på psykiatrien i vores region – 

og for at vælge den bestyrelse, der skal koordinere arbejdet. 

Denne gang skal vi særligt arbejde med at konkretisere det sæt af pejlemærker, vi i løbet af de sidste to år 

har udvalgt og udviklet for at have en fælles forståelse af, hvilke forbedringer vi kæmper for at opnå i den 

regionale psykiatri. Pejlemærkerne i deres nuværende form er vedhæftet. 

 

Hvem kan deltage? 

Alle, som er aktive i en af Fællesrådets medlemsforeninger, eller sidder som bruger- eller pårørende-

repræsentant i den regionale psykiatri, er velkomne som gæster med taleret til Årsmødet. 

Hver medlemsforening udpeger ét medlem af Fællesrådets repræsentantskab, der har stemmeret på 

Årsmødet. 

 

Hvornår skal jeg tilmelde mig, hvis jeg vil deltage? 

Af hensyn til planlægningen af dagen (bestilling af aftensmad m.m.) skal du tilmelde dig senest mandag den 

6. maj til psykiatriforening.formand@gmail.com, hvis du vil deltage. 

Når du tilmelder dig, så skriv også, hvis du har særlige behov til aftensmaden (allergi, vegetar eller 

lignende). 
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Hvad er der på dagsordenen? 

Den foreløbige dagsorden er med udgangspunkt i vedtægternes krav: 

1. Velkomst og formalia: 

A. Formanden for Fællesrådet byder velkommen og gennemgår 

• Hvilke foreninger, der er medlemmer af Fællesrådet – herunder hvem der har meldt sig ind 

og meldt sig ud siden sidste Årsmøde 

• Hvilke medlemsforeninger, der har betalt kontingent og derfor kan stemme på Årsmødet 

• Hvem der på Årsmødet repræsenterer de medlemsforeninger, der har stemmeret 

• Hvem der i øvrigt deltager på Årsmødet 

B. Formanden leder valg af Årsmødets dirigent, hvorefter dirigenten 

•  Konstaterer, om Årsmødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt ifølge vedtægterne 

• Leder valg af referent og stemmetællere 

• Fremlægger forslag til forretningsorden for Årsmødet til godkendelse 

• Fremlægger den endelige dagsorden til godkendelse 

2. Forelæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for maj 2017 til april 2019 til godkendelse 

3. Forelæggelse af årsregnskaber for 2017 og 2018 med revisionspåtegnelse til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget og kontingentforslag for 2019 og 2020 til godkendelse 

5. Valg af Fællesrådets formand, næstformand og kasserer 

6. Valg af yderligere mindst 2 og højst 10 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. 

7. Valg af revisor(er)  

8.  Fællesrådets aktiviteter i de kommende år – med særligt fokus på Fællesrådets pejlemærker for, 

hvordan vi ønsker, at den regionale psykiatri udvikler sig i vores region 

9.  Forslag til beslutninger 

10. Eventuelt og evaluering af årsmødet 

 

Hvilke frister gælder for forberedelsen af Årsmødet? 

Forslag, som ønskes behandlet på Årsmødet, skal sendes til psykiatriforening.formand@gmail.com senest 

onsdag den 17. april. 

I modtager nyt forslag til dagsorden senest onsdag den 24. april. 

Den endelige dagsorden med bilag (det vil sige forslag til behandling, skriftlig beretning, årsregnskaber og 

budgetforslag) modtager I senest onsdag 1. maj. 
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Fællesrådets pejlemærker for udviklingen af den regionale psykiatri 
- som de ser ud, inden de skal udvikles og konkretiseres på Årsmødet 2019: 

 
1. Patientens indflydelse på egen behandling 

• Overblik over valgmuligheder 

• Patientens ønsker og behov skal være udgangspunktet 

• Bred vifte af synlige behandlingsmuligheder, som brugeren selv er med til at 

vælge – ikke kun medicin, men også psykologhjælp og terapi 

• Den brede vifte skal afspejle sig i personalets sammensætning med bedre 

adgang til bl.a. psykologer, psykiatere og terapeuter 

• Nedtrapning af medicin – bl.a. medicinfri afdelinger, Tailor-projektet samt 

vejledninger og retningslinjer 

 

2. Recovery som tilgang til brugere og pårørendes 

indflydelse på behandling og rehabilitering 

• Recovery-tankegangen – at du kan komme dig/blive rask og genvinde kontrollen 

over eget liv – er grundlaget for alle tilbud om behandling, pleje og rehabilitering 

– på tværs af grænserne mellem region og kommune og mellem psykiatriske og 

somatiske tilbud 

• Recovery sker i samspil med pårørende og netværk – både nære relationer som 

familie og venner og laget udenpå, eksempelvis arbejdspladsen, 

uddannelsesstedet og civilsamfundets foreninger og andre fællesskaber 

• Indsatserne i RHPs recovery-handleplan skal forankres på alle psykiatriske 

centre – understøttet af kultur, værdier, sprog og roller – og brugere og 

pårørende skal inddrages i udmøntningen og opfølgningen 

 

 

3. Inddragelse og indflydelse ved indgange, overgange 

og udgange 

• Sammenhæng og helhedsorientering i overgangene mellem behandlingssteder; 

mellem hospital og ambulant; mellem psykiatri og somatik; og mellem region og 

kommune (sundhedsaftalen) 

• Forebygge svigt i behandling og aftaler – fx gennem udskrivningsplaner og 

netværksmøder 

• Det skal være let at kontakte RHP - og man bliver mødt ordentligt, fordi de 

ansatte går aktivt i dialog med patienter og pårørende/netværk og bruger RHPs 

guider om udskrivning og hverdagsliv 

• Patientforløbsbeskrivelsen implementeres i modtagelse, udredning og 

planlægning, behandling samt udslusning og udskrivelse - med vægt på 

inddragelse af pårørende og netværk og samarbejdet med kommuner og 

ambulant psykiatri 

 

4. Recovery-huse 

• Åbne forebyggende og opfølgende tilbud, som borgerne selv vælger 

• Fokus på samskabelse, peer-tilbud om et godt hverdagsliv, psykisk sundhed og 

recovery 

• Partnerskab med civilsamfundet / foreningerne om hverdags- og netværkstilbud 

(hjælp til selvhjælp) 

 

 

 



Fællesrådets pejlemærker for udviklingen af den regionale psykiatri 
- som de ser ud, inden de skal udvikles og konkretiseres på Årsmødet 2019: 

 
5. Reduktion af tvang 

• Brug af Trauma Informed Care (TIC) 

 

6. Støtte til pårørende 

• Skriftlig information – guides, velkomstpjecer og hjemmesider 

• Rådgivning – mentorer, koordinatorer eller vejledere med peer-erfaringer 

• Undervisning som gruppeforløb – peer-to-peer 

• Godt hverdagsliv – redskaber, som hjælper med at forebygge og reducere stress 

og belastninger, herunder inddragelse af netværk, velvære- og kriseplaner, 

erfaringsdeling samt gode råd til samværet med ens nærmeste 

• Psykoedukation – viden om behandling og rehabilitering af psykiske lidelser og 

om mulige symptomer, forløb og årsager 

• Overblik over muligheder for hjælp og støtte – hos RHP, i kommunen og hos 

foreningerne 

 

7. Kvalificeret personale 

• Uddannelse af alle personalegrupper, så alle opdateres med kompetencer, der 

understøtter implementeringen af pejlemærkerne i praksis 

 
















