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Vil du være med til at udvikle...

Det nye forløbsprogram for voksne 
mennesker med depression?
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Nye rammer for kronisk sygdom er et prioriteret 
område i Sundhedsaftalen. 
Det er i konsekvens heraf besluttet, at der skal ud-
vikles et tværsektorielt forløbsprogram for menne-
sker med depression.  

Ønsket er at udvikle et forløbsprogram, som i end-
nu højere grad muliggør et velfungerende tvær- 
sektorielt samarbejde, en sammenhængende ind-
sats for både den tidlige opsporing, forebyggelse, 
behandling og rehabilitering. 

Samtidig ønskes at indsatserne i det samlede tvær- 
sektorielle sundhedsvæsen tager højde for, at per-
soner med kronisk sygdom har behov for en ind-
sats, der både tager udgangspunkt i diagnosen og  
i personens samlede livssituation.

Vi vil gerne bringe patienter, pårørende og sund-
hedsprofessionelles viden og praktiske erfaringer 
i spil på et tidligt tidspunkt i dette arbejde. Derfor 
har vi brug for jeres hjælp og ekspertise.

– vi håber at se jer! 

Formålet 
Formålet med workshoppen er, at drøfte centrale 
situationer i patienternes forløb på tværs af sekto-
rerne. Det er hensigten, at I hver især bidrager med 
ideer og forslag til, hvordan vi løser en række udfor-
dringer i koordinationen og samarbejdet omkring 
mennesker med depression. 

Tilmelding  
Det er gratis at deltage og tilmelding sker via  
Region Syddanmarks kursusportal Plan2learn:  
Tilmelding-Plan2learn

Bliver du forhindret i at deltage, er det vigtigt,  
at du sender en kollega i stedet – vi har brug for 
jeres bidrag. 

Der bliver serveret morgenmad, frokost og 
eftermiddagskaffe i løbet af workshoppen.

Invitation til workshop

Workshoppen afholdes

Fredag den 
8. februar 2019
kl. 9.30-15.30
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tilmelding  
Tilmeldingsfrist senest onsdag 
den 16. januar 2019.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere 
information, er du velkommen til at kontakte:

Arne Vesth Pedersen
Specialkonsulent 
Tværsektorielt samarbejde
E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk
Direkte: 7663 1104
Mobil: 2920 1104

Anette Filtenborg
Specialkonsulent på sundhedsområdet
Social og Sundhedsafdelingen
Varde Kommune
E-mail: anfi@varde.dk
Mobil: 2381 3049


