
  
 

 

 

 

 
 Side 1/2 

Program for temaarrangement for forløbsprogram for 
mennesker med depression 

 
Fredag den 4 juni, kl. 11.00-15.30 afholdes et temaarrangement om 
Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker depression. 
 
PSOF/SOF og relevante implementeringsgrupper mødes fysisk  
lokalt fra kl. 11.00 og deltager i erfarings- og inspirationsoplæggene (del 1) virtuelt 
via storskærm. Fra kl. 14.00-15.15 foregår workshopdrøftelserne (del 2) i de lokale 
fysiske mødefora.  
 

Øvrige deltagere kan deltage i del 1 og det sker virtuelt fra kl. 11.00-

13.40. 
 
Link til virtuel deltagelse: 
https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?MTID=mdeef2d224a35becdfb776c47bbea5dda 

 
Del 1 – For alle interesserede i forløbsprogrammet for depression 
 
Velkomst  
11.00 - 11.15       Lokal tjek-in til den virtuelle del  
11.15 - 11.25 Velkomst ved formandskabet for Følgegruppen for forebyggelse.  

Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, Odense Universitetshospital 
og Jeanette Rokbøl Sundhedschef, Middelfart Kommune.  

 
Introduktion 
11.25 – 11.45 Gennemgang af centrale dele fra Tværsektorielt forløbsprogram for  

mennesker med depression.  
Formandskabet for Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom. Ejler 
Ejlersen, Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt samt  
Anne-Mette Dalgaard, Afdelingschef Sundhed & Sammenhæng, Vejen Kommune. 

 
 
Erfarings- og inspirations oplæg  
11.45 – 12.05  Gruppeforløb for borgere med let/moderat depression - i kommunalt regi.  

Anne Højgaard, Psykolog, Folkesundhed Aarhus. 
 
12.05 – 12.25 Gruppeforløb ”Hjælp til håndtering af stress og depression” - i kommunalt  

regi. Helle Thode Frifeldt, Sundhedskonsulent, Assens Kommune.   
 
12.25 – 12.45 Indblik i implementeringsforberedelsen i Vejen Kommune i samarbejde  

mellem bl.a. Livsstil og Beskæftigelse. Lene Schramm Petersen, afdelingsleder, 
Vejen Kommune og Selvi Ellekær Pedersen, leder i Jobcentret, Vejen Kommune. 

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?MTID=mdeef2d224a35becdfb776c47bbea5dda
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Pause kl. 12.45-13.00 
 

 
Erfarings- og inspirations oplæg - fortsat  
 
13.00 – 13.20  Et arbejdsrettet perspektiv på Projekt ”rehabilitering og recovery i Sønderjylland”. 

Henrik Hjortkjær Afdelingsleder, Job og Fastholdelse, Sønderborg Kommune. 
 
13.20 – 13.40 Hvad er vigtigt for borgeren? Et borgerperspektiv med afsæt i Projekt 

”rehabilitering og recovery i Sønderjylland”. Hanne Bruun, funktionsleder, 
Lokalpsykiatri Tønder.   

 

 
DEL 2 – For PSOF/SOF og relevante implementeringsgrupper 
 
 
Workshop i PSOF regi 
13.40 – 14.00 Indspil til gruppebaseret workshop. 

 Lars Bo Jespersen Stenderup, ledelseskonsulent, Ledelsesakademiet 
Region Syddanmark. 

 
14.00 – 15.15 Dialog og erfaringsudveksling om implementering.         

Drøftelser i de lokale PSOF’er med afsæt i guidelines fra Lars. 
 
15.15 – 15.30     Opsamling og tak for i dag.           

Formandskabet for Følgegruppen for forebyggelse. 
 
 

Temadagen er relevant for dig, der:  
 

 Arbejder i kommunalt regi og arbejder med borgere med depression eller borgere som er i risiko for 
at udvikle depression, det kan fx være i jobcenter, sundhedsområdet, socialområdet eller 
uddannelsesområdet (fagprofessionelle og ledere)  

 Arbejder på psykiatrisygehuset og arbejder med patienter med depression (klinkere og ledere) 

 Arbejder i et af de somatiske sygehuse og hyppigt er i kontakt med patienter med depression eller 
patienter som er i risiko for at udvikle depression (klinkere og ledere) 

 Er i almen praksis  

 Planlæggere i begge sektorer, der har med implementering af forløbsprogrammet at gøre.  

 

Tilmeldingsfrist er fredag den 21. maj og sker via plan2learn. 

 

Regionale deltagere tilmelder sig via dette link:   
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=92999c86-0716-4ca6-8af3-

380caf0232f9&r=KursusValg.aspx?id=81507 
 

 

Kommunale deltagere og deltagere fra almen praksis tilmelder sig via dette link: 

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=81507  

https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=92999c86-0716-4ca6-8af3-380caf0232f9&r=KursusValg.aspx?id=81507
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=92999c86-0716-4ca6-8af3-380caf0232f9&r=KursusValg.aspx?id=81507
https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=81507

