2020
Topmødet hvor psykisk sårbare
– brugere og pårørende – er i centrum

Torsdag den 8. oktober kl. 19-22

PROGRAM

Har vi en
fremtid?

Velkommen!

Aftenens konferencierer Özlem Cekic og Emil Thorup byder velkommen

Kan vi knække kurven?

Sofasnak med formand for PsykiatriNetværket og stifter af Det Sociale Netværk
Poul Nyrup Rasmussen, SF’s gruppeformand, Jakob Mark, og
forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, Ingrid Kjærgaard
– Om unge, mentale problemer og samfundets ansvar v. Özlem Cekic

Præstationsræs eller hvad?

Debat mellem SF’s gruppeformand, Jakob Mark, formand for Dansk Psykologforening,
Eva Secher Mathiasen, fhv. minister og forfatter, Merete Riisager,
med indspark og kommentarer fra unge undervejs v. Emil Thorup og Özlem Cekic

Emil Thorup taler med publikum
Opråb!

Tidligere statsminister og stifter af Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen,
og formand for SIND, Knud Kristensen, m.fl.

VOXPOP
Teenagehjernen – kan den tåle presset?

Hjerneforsker og radiovært, Peter Lund Madsen

Hvordan kan man hjælpe?

Sofasnak med unge, der har haft udfordringer, og deres forældre

Live landet rundt:

Hvad vil I gerne spørge panelet om?

Ungdom under pres

Præproduceret indslag af poetry slam performer,
Mads Marius

Bemærk:
Programmet
er foreløbigt og
opdateres
løbende

2020
Topmødet hvor psykisk sårbare
– brugere og pårørende – er i centrum

Torsdag den 8. oktober kl. 19-22

PROGRAM (fortsat)

Har vi en
fremtid?

VOXPOP
Maximillian – musik og kommentar
Tal om det!

Sofasnak om unge under pres: Anna Lykke Oehlenschläger,
aktuel i DR-dokumentaren ”Min sindssyge tvilling”,
en ung fra TUBA, og Liselotte Lykkemark fra Unge På Vejs fortællerkorps

Børn og unge på Sociale Medier

David Madsen, psykolog og stifter af DABECO

SoMe – på eget ansvar!

Paneldebat om sociale medier v. Emil Thorup: Generalsekretær for Red Barnet,
Johanne Schmidt Nielsen, head of public policy hos Facebook, Martin Ruby,
og Ida Sophia, radiovært på Nova

Live landet rundt:

Hvad vil I gerne spørge panelet om?

Indspark til debatten:
Film om pårørende

Har vi en fremtid?

Paneldebat med med forpersonerne for en række ungdomspartier,
der debatterer deres visioner for de unges mentale helbred v. Özlem Cekic

Özlem Cekic taler med publikum
om aftenens indhold

Tak for i aften!

Poul Nyrup Rasmussen, Özlem Cekic og Emil Thorup
runder af og samler op

Bemærk:
Programmet
er foreløbigt og
opdateres
løbende

