
 
 

 

LAP og MF Trine Torp inviterer til: 
 

Konference i Fællessalen på Christiansborg mandag den 15. november 2021 kl. 10 - 15.00 
ARR.: LAP I SAMARBEJDE MED MF TRINE TORP 

  

Ligestilling, åben dialog, viden - og kærlighed! 
Nye behandlingsmetoder, ny og gammel forskning - og vidensbaserede alternativer til 

den eksisterende psykiatri   
 
Målet for konferencen er at dele viden og metoder samt stifte bekendtskab med eksempler på 
praktiske erfaringer fra igangværende brugerdrevne initiativer.  
 
Med udsigt til en ny 10-års psykiatriplan sætter LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere 
Psykiatribrugere fokus på udvikling og sikring af en brugerindrettet psykiatri for Danmarks 
psykiatribrugere.  
 
Vi inviterer til en konference, der undersøger viden, nye metoder og inddragelse af brugerens egne 
erfaringer i psykiatrien. 
 
På konferencen er der oplæg om: 
 
- Alternativer til den diagnostiske sygdomsforståelse: Åben dialog, ligestilling og kærlighed!   
- Ny og gammel viden og depressionsforskning  
- Maskine Maskine Amager: ”De såkaldt svært psykisk syge patienters egen recoverycentral i regi af 

civilsamfundet".   
- Vendepunkter - en anden type behandling 
- Magnetstimulation -  giver livsglæden tilbage 
- og meget mere…. 

 
Vi stiller blandt andet spørgsmålet: Hvordan kan vi anvende viden og metoder i en ny eller anderledes 
form, så psykisk sårbare kan få de rigtige tilbud?  
 
I løbet af dagen er der spændende bidrag fra LAP, Jonas Vennike Ditlevsen, Poul Videbech, Frode 
Bjerkely, Knud Fischer-Møller, Birgit Thillerup, Trine Torp, Søren Dixen, mfl.   
 
Entre: Entré er gratis for alle.  
Tilmelding på LAP´s webside: www.lap.dk  
Arrangør: LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og MF Trine Torp 
 
Medlemmer af LAP kan få dækket deres rejseudgifter til billigste offentlige transport.  

 
 

http://www.lap.dk/


 
Program: 
Indskrivning: 9.00 - 10.00 
Velkomst:    10.00 - 10.10 
 
  9.30 - 10.00:  Ankomst: Kaffe/te og rundstykke. 
10.00 - 10.10:   Velkomst v/LAP og MF Trine Torp, psykiatriordfører for SF  
 
10.15 - 11.00:       Professor Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk  
                   Depressionsforskning  
                     -  udvikling og forbedring af psykiatrien  
   -  ny og gammel viden 
    
11.00 - 12.00:  Psykolog Jonas Vennike Ditlevsen 
                Laplandsmodellen og kontekstbaserede alternativer til den   
   diagnostiske sygdomsforståelse. Laplandsmodellen er navnet på en  
   måde, at organisere behandlingsindsatsen i socialpsykiatrien.  
   Det handler om åben dialog. Ligestilling. Og kærlighed.   
 
12.00 - 12.30:   Frokost 
 
12.30 - 13.10:              Vendepunkter - en anden type behandling v/Knud Fischer Møller og  
   Birgit Thillerup 
                   - recovery, empowerment og resultater? 
 
13.10 - 13.50:  Nye behandlingsmetoder - og patienternes egen recoverycentral    
                 Frode Bjerkely -  magnetstimulation giver livsglæden tilbage 
   Søren Dixen, Maskine Maskine Amager.  
   Maskine Maskine Amager er et "Værested og værksted for og af  
   svært psykisk syge patienter". ”De såkaldt svært psykisk syge  
   patienters egen recoverycentral i regi af civilsamfundet".                            
    
13.50 - 14.10:   Pause 
 
14.10 - 14.55:     Afrundende debatpanel med politikerdeltagelse:  
   LAP, Jonas Vennike, Ditlevsen, Poul Videbech, Knud Fischer-Møller, Trine  
   Torp, Frode Bjerkely, Birgit Thillerup,  Katrine Wiedersøe mfl.   
    
14.55 - 15.00:   Afslutning 
 
15.00:    Vi forlader salen 
 
   Program med forbehold for ændringer 
 

LANDSFORENINGEN 

AF NUVÆRENDE OG 
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Store Glasvej 49 ·  5000 Odense C 

Telefon +45 6619 4511 · lap@lap.dk · www.lap.dk  

Sekretariatets telefontid:  mandag-torsdag kl. 10.00-14.00 
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