Bevisligen gör vi skillnad (CEPI 2012)

1. Att skapa kontakt
- etablera allians

2. Att bli
samarbetspartners

3. Det egna arbetet
- återhämtning

4. Detta vill vi
förändra!

Diskussionsmoduler • Egenupplevda berättelser • Forskningsfakta • Värderingsövningar • Idéverkstad

”Vi har duktiga medarbetare men det
behövs fler arenor för möten över
gränser. Att byta roller och reflektera
tillsammans med patientutbildare som
är i andra skeden av livet, än när vi
inom sjukvården träffar dom är mycket
värdefullt”
- P-O Sjöblom, förvaltningschef, Psykiatri Skåne.

”Dialogutbildningen är oerhört viktigt
för att vårdpersonal ska bli medvetna
om hur deras egna och andras
attityder och beteenden påverkar
vården och bemötandet av personer
med psykisk ohälsa”
- Richard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

”Det här hade jag aldrig kunnat läsa i en bok”
- Deltagare, Psykiatri Skåne
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Tänk om du skulle bli patient på ditt jobb för en dag. Hur
skulle det vara att möta professionen, dig och dina kollegor?
Hur skulle du bli bemött? Skulle du få möjlighet att vara
delaktig och påverka din egen återhämtning/tillvaro?

Nu erbjuder Psykiatri Skåne:

En unik utbildning där personer med egenupplevd erfarenhet av att vara patient eller
närstående inom psykiatrin leder våra medarbetare i en grupprocess.
Du och dina kollegor får tillfälle att:
• Ta del av utbildarnas egna berättelser
• Aktivt värdera, diskutera och reflektera via olika metoder och tema.
• Ta del av forskningsfakta
• Skapa ett nytänk hur vi kan utveckla relationen mellan personal och patient. Från
dagens relation vårdgivare - vårdtagare till morgondagens relation som samarbetspartners. Där professionens kunskaper och erfarenheter vävs samman med
patienternas egenupplevda erfarenhet till ett hållbart och effektivt sätt att arbeta.
Dialogutbildarna består av en grupp på ca 30 personer som har erfarenhet av
psykiskohälsa och återhämtning. Gruppen har genomgått en skräddarsydd utbildning
för att på bästa sätt tillgodose våra medarbetares olika behov inom
utbildningsområdet.
Arbetsimplementeringen av de förbättringsförslag/nytänk som medarbetarna skapar
under utbildningen följs sedan upp.
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