Invitation til NFH-kursus.
Fredag den 6.marts, 2020 afholder NFH kursus på Park Hotel i Middelfart.

Misbrug og misbrugere –
med og uden psykiatrisk diagnose.

Er misbrug en diagnose i sig selv? Og skal der tages dobbelt hensyn til patienter med
både misbrug og psykiatriske diagnose, når vi skal håndtere dem som patienter i
klinikken?
Hvordan skal vi tackle disse patienter, og støtte dem på bedste vis med deres
udfordringer? Hvordan får vi skabt gode og professionelle relationer, så vi kan få
patienter med misbrug igennem ofte store, og for både patient og behandler,
krævende behandlingsforløb? Vi håber at finde svar og få ny viden på dette kursus.

Program for dagen:
09.30 – 10.00

Ankomst og registrering. Morgenbuffet

10.00 – 12.00

Mennesker med misbrug – Afhængighedens biologi - Behov for
professionel sygdomsforståelse
Henrik Rindom, overlæge, Voksenpsykiatrisk afd., Hvidovre Hosp.

12.00 -13.00

Frokost

13.00 -13.45

Repræsentant for EN AF OS-Kampagnen fortæller om at leve
med psykisk sygdom og misbrug. Formålet er give os viden, så
vores fordomme erstattes af fakta.
Ambassadør fra En-Af-Os

13.45-14.00

PAUSE med kaffe og kage

14.00-15.00

To diagnoser – ét menneske.
Om et misbrug har medført psykisk sygdom – eller måske
omvendt, er ikke altid til at afgøre; netop denne gruppe patienter udgør en gruppe
med særlige udfordringer – både for dem selv for og os som behandlere.
Hvad skal vi være opmærksomme på for at bevare den gode relation?
Psykolog Søren Søberg
15.30 -16.00

NFH-Generalforsamling

Kurset henvender sig til hele teamet. (4 KE-points)
Sted: Park Hotel (Millings), Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Pris: 1200 kr. for medlemmer - 1500 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding senest 1. februar 2020. Mail navne på deltagere, adresse og kommunens EANnr. til: tlg@nyborg.dk
Husk at opgive navn, profession, job-adresse (kommune eller region) og e-mail adresse.

Indkaldelse til generalforsamling i NFH-Dansk sektion

Tidspunkt: 6. marts 2020, kl.15.30-16.00, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Revisionsrapport og meddelelse om ansvarsfrihed
5. Fastsættelse af kontingent
6. På valg er Torben Gasseholm, Mie Bergmann og Pernille Endrup. Alle er villige
til genvalg.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Evt.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen, NFH-Dansk sektion

