
 
 

 

PROGRAM FOR UKE 45 – 2012 PÅ GURISET FJELLSTUE 

FAGKONFERANSE 

(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs) 

 

Søndag 4/11 

 

Kl.20.00    Middag. Vi håper at flest mulig møter frem til maten.  

                 Trinnkurs: Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles 

  presentasjon. 

 

Mandag 5/11 

 

Kl.08.00    Frokost 

 

Kl.09.00    Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen  

                  (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs) 

 

Kl.09.10  Elisabeth Backe-Hansen - NOVA:  

«Rusbehandling i kollektiv – siste utvei eller et godt hjelpetilbud? 

Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet for 

rusbehandling»    

 

Kl.12.00    Lunch.  

                (Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten.  

                Ta med varme klær og gode sko!) 

 

Kl.14.00    Linn Synnøve Skutlaberg - Rambøll Managment Consulting:  
Barnevernsreformen er evaluert av flere instanser, og det er laget i alt 5 
evalueringsrapporter  
Linn Synnøve Skutlaberg vil gi en presentasjon av det viktigste fra hver 
evalueringsrapport. Hun vil ha fokus på overordnet perspektiv for 
tiltakssiden, hvilken videreutvikling av institusjonsbaserte 
rusbehandlingstjenester peker rapporten mot?  

 
Kl.17.00  Slutt for dagen 
 
Kl.19.00   Middag 
 
 



 
Tirsdag 6/11 
 
Kl.08.00    Frokost 
 
Kl.09.00 Christian Solberg - Helse- og omsorgsdepartementet :  

Den nye stortingsmeldingen om rus  
 
Kl.12.00 Lunch. 

(Pausen er lang for å gi anledning til en frisk tur utendørs etter maten. Ta 
med varme klær og gode sko!) 
 

      Kl.14.00   Jon Storås - RIO:  
"Resultatet og konsekvensen av avtale-prosessen i Helse Sør-Øst” 

 
Kl.17.00   Slutt for dagen 
 
Kl.19.00   Middag 
 
 
Onsdag 7/11 (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs) 
 
Kl.08.00   Frokost 
 
Kl.09.00   Åpen post  

– innhold organiseres under samlingen, men det er også mulig å  
melde innlegg på forhånd: post@samarbeidsforum.org 

 
Kl.11.00    Avslutning - evaluering  
 
Kl.11.30    Lunch & avreise 

 
 

 
 
Informasjon om foredragsholderne: 
 
Linn Synnøve Skutlaberg - Rambøll Managment Consulting:   
Linn Synnøve Skutlaberg er statsviter fra London School of Economics and Political 
Science (LSE). 
Hun er tilknyttet avdeling for velferdsutvikling som sjefskonsulent i Rambøll 
Managment Consulting.  
I Rambøll har Linn Synnøve arbeidet med en rekke kartlegginger, 
brukerundersøkelser og resultat- og organisasjonsevalueringer på oppdrag for en 
rekke departementer, direktorater og interesseorganisasjoner. Hun har også ledet 
flere prosjekter på oppdrag for blant andre Barne- og likestillingsdepartementet, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Mental Helse.  
Hun har særlig god innsikt i organisering og innsatser i barnevernet, overfor utsatte 
grupper og overfor minoritetsbefolkningen, men har også god kunnskap om 
utdanningssektoren.  

https://db3prd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=RpMXpyjpREqTV2efW6mOsn-Uk0Xeac8I_Cx5Ke4fCAf0LcLVVGj4BNBMEIUaKS3GKPIK5HL0Fdk.&URL=http%3a%2f%2fwww.rio.no%2f
https://db3prd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=RpMXpyjpREqTV2efW6mOsn-Uk0Xeac8I_Cx5Ke4fCAf0LcLVVGj4BNBMEIUaKS3GKPIK5HL0Fdk.&URL=mailto%3apost%40samarbeidsforum.org


 
 

Elisabeth Backe-Hansen - NOVA:  
Elisabeth Backe-Hansen er dr.psychol og forsker I (forskningsleder) i NOVA. 

 
Fagområde:  psykologi 
 
Kompetanseområder: 

 Barnevern 

 barnevern norden 

 beslutningsprosesser barnevernet 

 etikk barneforskning 

 fosterhjem 

 sakkyndig arbeid barn 

 sosial kompetanse 
 
Forskningsområder: Barn, barnevern og Ungdom 
 
Elisabeth Backe-Hansen er redaktør for den nye Nova-rapporten, med navnet 
«Institusjonsplassering – siste utvei?» 
Les rapporten her: http://www.nova.no/asset/5057/1/5057_1.pdf 

 
Christian Solberg - Helse- og omsorgsdepartementet  
Christian Solberg er fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, avdeling for 
spesialisthelsetjenester med ansvar for TSB inkl. LAR og grenseflaten mot det 
psykiske helsevernet 
 
Utdanning: siviløkonom, sosionom + grunnfag i sosiologi og pedagogisk seminar 
 
Kompetanse: 

 6 år på Uteseksjonen i Oslo 

 9 år på Helserådet i Oslo bl.a. med ansvar for stoffmisbruktematikk ift HIV mm 

 Forsker – utreder, brukerundersøkelser 

 17 år som styremedlem ved Storbuankollektivet  

 Ansatt de siste 16 årene i departementet  
 

Jon Storås - RIO 
Jon Storås er mangeårig leder av RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon). 
RIOs visjon er « Et samfunn der alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte 
problemer». Målet er å påvirke slik at rusavhengige får langt bedre tjenester enn i dag, 
og at tjenestene henger sammen med bakgrunn i den rusavhengiges sammensatte 
behov. 
 
Storås er tidligere rusmisbruker, er utdannet sosionom og har tatt videre- 
utdanning om byråkratiets oppbygning og i sosialpedagogikk.   
 
Hovedkompetanse: ”Det livet jeg har hatt til nå på godt og vondt.” Denne 
kompetansen benyttes bla.a i de brukerråd og brukerutvalg han er med i. 
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