
!  !!
Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse, 

forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre 
som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, 
velkommen til 

GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i 
psykisk helsevern	


4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo	
!
PsykiskhelseProffene inviterer sammen med Forandringsfabrikken til stor 
inspirasjonsdag	

Med viktig kunnskapsdeling fra barn og unge og viktige råd til Norge	

Hva er god kvalitet og hva er ikke i barn og unges psykiske helsevern? 	

Hvordan opplever barn og unge BUP, DPS, hjelp hos kommunepsykologer og 
innleggelse? 	
!
Inspirasjonsdagen vil være for alle ledere og behandlere i BUP, DPS, 
kommunepsykologer, forskere 	

og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge 	

Store, viktige "slag" om psykisk helsevern vil stå de nærmeste årene - og proffene 
vil gjerne bidra	
!
Dagen vil samtidig være startpunkt for et utviklingsarbeid, der fagfolk fra BUP og 
kommuner 	

mange steder i landet, inviteres til å utvikle tjenestene sammen med unge.	

 	

Påmelding innen tirsdag 20. okt til psykiskhelse@forandringsfabrikken.no  
Deltakeravgift kr 500 inkl. lunsj/kr. 150 for studenter (maks kr 9.000 pr avdeling 
uansett antall deltakere)	

 	

Program Sentrum Scene	

Kaffe serveres fra kl 09.30	

Fra kl 10	

Stort og hjertelig velkommen ved PsykiskhelseProffene 	

Åpningsord fra nasjonale myndigheter og gjester	

PsykiskhelseProffene om  

• sitt møte med systemet psykisk helsevern 
• atferd, tvang og kjærlighet  

mailto:psykiskhelse@forandringsfabrikken.no


• diagnoser og medisiner  
• ønske om ikke å bli møtt som «en pakke» !

Dialog med nasjonale myndigheter  
Dialog mellom proffer og stortingspolitikere om fremtidens psykiske helsevern 	

Psykologforeningen og fagfolk inviteres til samtaler på scenen 
Lunsj	

PsykiskhelseProffene om informasjon, taushetsplikt og foreldres innsynsrett  
PsykishelseProffene om:	


• Å jobbe med årsakene   

• Livet på en avdeling. Hvordan burde det vært der, ifølge barn og unge 
• Hva er god behandling slik barn og unge ser det 
• Å arbeide med verdier - og om god profesjonalitet 
• Barn og unges medbestemmelse, hvordan konkret få det til 
• Fremtidas hjelpesystem 

Knall avslutning med proffene <3	
!
PsykiskhelseProffene er 12-23 år med erfaring fra å få hjelp i psykisk 
helsevern nå	

Dette er ca 200 unge - fra Alta i nord til Kristiansand i sør. 	

De presenterte første gang råd til statsminister og helseminister i mai 2014	
!
Velkommen til viktig inspirasjonsdag som vi tror ingen av dere vil 
glemme :) 	

Hilsen PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken	

v/ Gina Ekholt, tlf 95970226 og Marit Sanner, tlf 91196561	

 	



