Temadag om spiseforstyrrelse
Holmstrupgård
Tirsdag den 22. september (ny dato) 2020 kl. 8.30-16.00
Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand
De senere år har vi set flere og flere unge, som både udviser meget svær selvskade og spiseforstyrrelse. I perioder
er det ene symptom måske mere fremherskende end det andet, og vores eksisterende behandlingstilbud og
forståelsesrammer bliver udfordrede. Hvornår skal vi forstå spiseforstyrrelsen som den primære lidelse, og
hvornår skal vi forstå det som en af flere strategier, den unge har for at udholde livet? På hvilken måde spiller
komorbide lidelser som autisme og personlighedsforstyrrelser ind på tilrettelæggelsen af behandlingstilbud til
unge med svære spiseforstyrrelser?

Program
Formålet med temadagen er at tilbyde kommunale samarbejdspartnere øget viden og forståelse om
spiseforstyrrelse samt at give et indblik i både ambulant og døgnbehandling af unge med spiseforstyrrelse. Vi
har i den forbindelse inviteret Kristine Godt, Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afd. for Depression og Angst,
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien til at sætte fokus på:
 Forståelse og udvikling af spiseforstyrrelse
 Spiseforstyrrelse som en af flere strategier v. psykisk lidelse
 En yngre og mere kompleks målgruppe
 Sammenhængende indsatser på tværs af systemerne (familiens og de professionelles udfordringer)
 Oplæg fra en tidligere ung på Holmstrupgård
 Forståelse og indsatser på hhv. døgn og ambulante tilbud - Holmstrupgård
Se det fulde program her: http://www.holmstrupgaard.temadag

Tilmelding
Du tilmelder dig på https://tilmeld.holmstrupgaard.dk/, hvor du angiver dit fulde navn. Hvis du er offentligt ansat, vil du
få en regning tilsendt via EAN, ellers skal du ved tilmelding overføre 1200 kr. til konto 7831 (reg.nr.) 4003803 (kontonr.).
Husk at oplyse dit fulde navn. Tilmelding er bindende.
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2020. Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-mølle.
Pris: 1200 kr. pr. deltager inkl. forplejning.
For yderligere spørgsmål: Birgitte Nellemann: binean@rm.dk.
Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand
Tlf. 7847 8600
Pris:
www.holmstrupgård.dk

1200 kr. pr. deltager inkl. forplejning.

- Socialpsykiatri for unge

