Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Nasjonal Rusfagkonferanse
15. – 16. oktober 2013

Rus og psykisk helse
— dobbelt stigma
eller

dobbelt så bra?

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

program
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

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

påmelding
Nasjonal Fagkonferanse
deltakeravgift
for ansatte i Fagrådets medlemsvirksomheter 	for IKKE-MEDLEMMER i Fagrådet

2 konferansedager,
med overnatting og festmiddag

2 konferansedager,
med overnatting og festmiddag

3.300,-

4.300,-

2 konferansedager,
uten overnatting og med festmiddag

2 konferansedager,
uten overnatting og med festmiddag

2 konferansedager,
uten overnatting og uten festmiddag

2 konferansedager,
uten overnatting og uten festmiddag

1 konferansedag

1 konferansedag

2.100,-

1.500,-

950,-

15. oktober
16. oktober

2.900,-

2.300,-

1.300,-

15. oktober
16. oktober

Fagrådets Årsmøte 2013
Registrering til Årsmøte fra kl. 14.30 – 15.00
Årsmøte og
festmiddag 750,-

Årsmøte

Bindende påmelding innen 30. september 2013

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

9
Trykksak 6

24

bodoni

M

ØMERKE
T
ILJ

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

1

eller elektronisk påmeldingsskjema:
«Nasjonal Fagkonferanse 2013»
på www.rusfeltet.no

9

Påmelding sendes:
eller e-post:
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
fagraadet@rusfeltet.no
Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo		

Miljømerket trykksak 241 699

NB! Begrenset antall overnattingsplasser på konferansehotellet.

