
DepressionsForeningen og Dansk Selskab for Affektive Lidelser inviterer til konference på Rigshospitalet 
onsdag d. 30. marts 2016.

Ny undersøgelse viser, at mange med bipolare lidelser oplever store barriere i forhold til arbejdsmarkedet og jobbet. 
Både fordi de oplever usikkerhed fra chefer og kolleger og derfor kan have svært søge jobs, have en god dialog på 
arbejdspladsen og lignende. Derfor sætter vi fokus på området på verdensdagen for Bipolare lidelser. Konferencen 
vil behandle emner som behandling, hvordan kan leder og medarbejder spille sammen, give gode råd til at få et 
velfungerende arbejdsliv og vi vil også præsentere, hvad der politisk sker på området for tiden.

Tid: 30. Marts kl. 16.30-20.00

Sted: Rigshospitalet: Auditoriet ved Psykiatrisk Center København, afd. O 
Opgang 61A, Henrik Harpestrengsvej, 2100 Kbh. Ø Find vej

Tilmelding: sekretariat@depressionsforeningen.dk senest d. 28. Marts 2016

•    Velkomst 

•    Præsentation af ny undersøgelse om barrierer i hverdagen med bipolare lidelser v. Generalsekretær 
     i DepressionsForeningen

•    Hvordan kan den rette behandling give en stabil hverdag v. Overlæge Maj Vinberg

•    Hvordan kan medarbejder og leder spille sammen; fortæl om din sygdom og sæt grænser
     V. Chefpsykolog Michael R. Danielsen 

•    Succes på arbejdet v. Rasmus Hjort Helmers, fysioterapeut i Fredensborg Kommune 

•    Gode råd fra lederen: Hvordan agerer vi overfor ansatte m. bipolare sygdom – hvad virker? 

•    Sandwich og netværk

•    Fremtidens behandling – hvor kan vi blive bedre – og hvordan sikrer vi den bedste behandling? 
     V. Professor og overlæge Lars Vedel Kessing 

•    Debat i salen – hvad kan sundhedsvæsenet, arbejdsgivere og politikere gøre for at mindske barrierene?

•    Hvad sker der politisk på området? V. Karsten Skawbo-Jensen (K) og Hanne Andersen (S) 
     fra Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

•    Farvel og tak 

Konference om mennesker med bipolare lidelser 
på arbejdsmarkedet

Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende

Program

http://www.b14cms.dk/users/regionh/psykiatrien/index.php?id=436344

