
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 

Rus og psykisk helse
— dobbelt stigma 

eller 
dobbelt så bra?

NasjoNal RusFagkoNFeRaNse 
15. – 16. oktobeR 2013

Festmiddag • kultuR • FagRådets pRis 2013
Radisson Blu scandinavia hotel, holBeRgsgate 30, oslo

åRsmøte 15. oktobeR 2013 kl. 15.00
program og påmelding: www.rusfeltet.no 



NasjoNal RusFagkoNFeRaNse 15. – 16. oktoBeR 2013

tiRsdag 15. oktobeR

10.00 – 11.00 Registrering

11.00 – 11.10 Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse
erling Pedersen, leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

11.10 – 11.35 Rus og psykisk helse – dobbelt stigma eller dobbelt så bra?
Jonas gahr støre, helse- og omsorgsminister

11.35 – 12.00 Rus og psykisk helse – dobbelt stigma eller dobbelt så bra?
Bent høie (h), leder i stortingets helse- og omsorgskomite 

12.00 – 12.30 dobbelt stigma eller dobbelt så bra - har brukernes erfaringer betydning?                                                                                          
ida kristine olsen, prosjektleder Prolar

12.30 – 13.30 luNsj

13.30 – 14.00 tverrfaglig spesialisert behandling – på full fart og med åpne øyne inn i psykisk helse?
dag hårstad, administrerende direktør i Rusbehandling Midt-norge hF

14.00 – 14.30 Rus og psykisk helse i ett - hva vet vi om stigma, lidelse og konsekvenser?                                 
sverre nesvåg, forskningsleder koRFoR

14.30 – 15.00 pasienter med rus- og psykiske lidelser – hjelper det med rusfeltet da?
sigmund karterud, professor i psykiatri, avdelingsoverlege/forskningsleder  
avdeling for personlighetspsykiatri oslo universitetssykehus

15.00 – 15.15 pause

15.15 – 17.15 paRallelle miNisemiNaR 
a) mottakssenter med alle rettigheter – bærebjelken i møte med/bekjempelsen  

av åpne russcener?                             
institusjonssjef Mari kjølberg, Prindsen mottakssenter

b) prosessorientert institusjonsbehandling av pasienter med Rop-lidelser
leder Jorunn t hole, fagsjef Bjørn spæren, psykolog hans alexander Bjerke 
og psykolog tina gravdal, Manifestsenteret

c) smil – et tilbud til kvinner i laR i regi av prolar
Prosjektleder ida kristine olsen, Prolar

d) Rus- og psykisk helse i sunnhordaland – forpliktende samarbeid  
spesialisthelsetjenesten og kommunene?   
teamleder inger Johanne vik og psykolog Øyvind Johansen,
Ytre sunnhordland samhandlingsteam

e) Retretten – brukerstyrt stiftelse og rusfritt senter sentralt i oslo sentrum 
daglig leder Rita nilsen, Retretten

15.00 – 18.00 åRsmøte

20.00 Festmiddag – med utdeling av Fagrådets pris 2013 - for godt rusfaglig arbeid

pRogRam



oNsdag 16. oktobeR

09.00 – 09.30 Rus og psykisk helse – doble utfordringer under samme tak?
trude lønning – resultatenhetsleder Mestringsenheten sandnes kommune

09.30 – 10.00 Rop-retningslinjene – hvordan brukes de og hjelper det med retningslinjer  
i dobbeldiagnosens virkelighet? 
lars lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, leder ved nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser 

10.00 – 10.15 pause                                                                                        

10.15 – 12.15 paRallelle miNisemiNaR 
f) Ny behandlingsmetodikk - med inntak og ambivalens i en ny hverdag                               

Faglig leder carsten hald og avdelingsleder leder torhild kaasa samtun 

g) boligdrift for rus og psykiske lidelser – 15 års erfaringer og nye utfordringer
enhetsleder thove Berger og daglig leder Bjarne nilsen skien kommune

h) Forekomst av Rop-lidelser innen tsb og psykisk helse - betydning for 
behandlingsbehov og organisering av tilbudet                                                                                            
Forsker/overlege anne Marit langås, vestre viken hF/Bragernes behandlingssenter

i) jegersberg gård – banebrytende kommunalt tiltak som resultat  
av samhandlingsreformen?   
virksomhetsleder inger ingebretsen, kristiansand kommune

j) 24sju – døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest utsatte  
rusmiddelavhengige i oslo 
virksomhetsleder kirsten Frigstad, kirkens bymisjon oslo

k) endring fra innsiden – erfaringer med rusbehandling innenfor fengselsrammer 
kriminolog stian haugen og psykolog asbjørn solvåg, tyrilistiftelsen

l) ledermøte for medlemsvirksomheter; Ruspolitiske utfordringer etter valget 

12.15 – 13.15 luNsj

13.15 – 13.45 samordnet under felles sykehustak  – dobbelt så bra for pasientene? 
Pål Ribu, enhetsleder Rus- og avhengighetsavdelingen, divisjon for psykisk helse, 
sørlandet sykehus hF

13.45 – 14.15 hvor passer pasientene best - i rusbehandling eller psykiatri? kartlegging/utredning  
i tsb institusjoner sammenlignet med psykiatriske institusjoner 
anne landheim, forskningsleder nasjonal kompetansetjeneste  
for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser 

14.15 – 14.30 pause

14.30 – 15.30 helsetjenestens gudestoff – tillit i møte med  rusmiddelavhengige?
Per Fugelli, professor og samfunnsmedisiner, universitetet i oslo

15.30 avslutning
erling Pedersen, leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon



Returadresse:
Fagrådet  – Rusfeltets 

hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7

0157 Oslo
B

Følg oss på Facebook og twitter via www.rusfeltet.no

påmeldiNg

NasjoNal FagkoNFeRaNse
deltakeRavgiFt

bindende påmelding innen 30. september 2013
nB! BegRenset antall oveRnattingsPlasseR På konFeRansehotellet. 
PåMelding sendes:  elleR e-Post: elleR elektRonisk PåMeldingsskJeMa:
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon fagraadet@rusfeltet.no «Nasjonal Fagkonferanse 2013»
nedre slottsgate 7, 0157 oslo  på www.rusfeltet.no

Vennligst ta kontakt hvis du ikke har fått bekreftelse på deltakelse.
Faktura vil bli tilsendt.

FagRådets åRsmøte 2013
RegistReRing til åRsMØte FRa kl. 14.30 – 15.00

årsmøte og 
festmiddag 750,-

årsmøte

FoR aNsatte i FagRådets medlemsViRksomheteR  FoR ikke-medlemmeR i FagRådet

2 konferansedager, 
med overnatting og festmiddag
3.300,-

2 konferansedager, 
uten overnatting og med festmiddag
2.100,-

2 konferansedager, 
uten overnatting og uten festmiddag
1.500,-

1 konferansedag
950,-

15. oktober
16. oktober

15. oktober
16. oktober

2 konferansedager, 
med overnatting og festmiddag
4.300,-

2 konferansedager, 
uten overnatting og med festmiddag
2.900,-

2 konferansedager, 
uten overnatting og uten festmiddag
2.300,-

1 konferansedag 
1.300,-
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