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PROGRAM FOR UKE 45 – 2016 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 6/11:
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 7/11:
kl. 08:00: Frokost
kl. 09:00: Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen
(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 09:10: Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk; hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene?
v/Merete Glenne Øie (professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt UiO og spesialist i klinisk nevropsykologi).
Merete Øie er psykolog og har omfattende undervisningspraksis for bl.a. helseinstitusjoner. Hun arbeidet klinisk og
forskningsmessig med spørsmål knyttet til nevrokognitiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i 20 år. Hun har publisert flere
internasjonale fagartikler og bokkapitler om nevrokognitive forstyrrelser ved nevropsykiatriske lidelser.

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: Kjærlighetens små soldater
v/Marius Sjømæling (generalsekretær i organisasjonen barn av rusmisbrukere – BAR (http://www.barweb.no/)).
"KJÆRLIGHETENS SMÅ SOLDATER" handler om de barna som vokser opp med rus og psykisk sykdom i nær familie. Det
handler om barna som kjemper hver eneste dag for at familien skal klare seg, om det så utsletter ens egen verdi og
personlighet. Marius setter fokus på de gode verktøyene i møte med disse barna og om betydningen som en person kan ha i
et barns liv.
Foto: Synne Dahl

kl. 17:00: Slutt for dagen

kl. 19:00: Middag

kl. 21:00 (ca): Kollektivenes historie
v/æresmedlem Øyvind Hansen fra Solliakollektivet (til høyre i bildet). Øyvind var med og startet
Solliakollektivet (https://sollia.no/), det første kollektivet i Norge (startet i 1970), og jobbet der til han
ble pensjonist for kun kort tid siden.

Bildet hentet fra sollia.no

Tirsdag 8/11:

EBSITE

kl.08:00: Frokost
kl. 09:00: Veien ut av LAR
v/Siri Getz Sollie (styreleder i LNN – LARNett Norge). (http://larnett.no/)
Hun er kjent for flere fra OsloParis på TV2, fra NRK Brennpunkt "den siste dosen, og fra TV3 "Norge på dop" med mer.
Hun skriver følgende om det hun vil si noe om;
Jeg vil innlede med å si noe om hvem jeg er, hva som skjedde og når LAR ble noe jeg valgte og hvorfor jeg gjorde det.
Jeg vil si noe om hva jeg og mange opplevde i LAR, og hvordan medisinene ikke oppfylte de forventningene og målsettingene
verken LAR eller de fleste av oss pasienter var forespeilet.
Jeg vil si noe om hvor gled jeg er at jeg gikk gravid og fikk 2 barn FØR LAR ble en realitet; slik at de ble født frisk siden jeg ikke kunne ruse meg eller gå på
tunge avhengighetsmedikamenter i LAR under svangerskapet.
Jeg vil si noe om ettervernet; det manglende sådanne.
Jeg vil si noe om hva som motiverte meg til å klare mine egne delmål etter delmål.
Jeg vil si noe om min unike fastleges rolle i 18 år, og hvor redd jeg var LAR i de 13 årene jeg var der.
Jeg vil si noe om å bruke høye doser metadon og klare å slutte med metadon.
Jeg vil si MERE om førstevalget SUBOXONE i LAR i dag; som må være en helseskandale. (tar med dokumentasjon på dette fra forskning, Helse og
Overdoseteam etc)
Jeg vil si litt om hva jeg tenker om at alle skal medisineres for enhver pris og korte behandlingsopphold etter avrusning.
Hvor har det blitt av medikamentfri målsetting?
Jeg vil si litt om hvor uberørt narkotikamiljøet virker å være av at nærmere 8000 personer er i LAR; rekruttering og dropouts i LAR.
Jeg vil si litt om enkeltpersoners historier i LAR; som vil illustrere paradoksene i LAR; og historier som er representative for svært mange som sliter i LAR.
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 Terapeutiske Samfunn og Kollektiver – likheter og forskjeller
v/Terje Turøy og Rune Hafstad (Phoenix Haga (http://phoenixhaga.no/))
«Phoenix Haga» er Samarbeidsforum sitt nyeste medlem, som Terapeutisk Samfunn representerer de
noe nytt inn i Samarbeidsforum – eller gjør de det?
Terje (som har lang fartstid fra Fossumkollektivet og nå er leder for Phoenix Haga) og Rune (som har
lang fartstid fra Phoenix Haga og er faglig leder) ser på likheter og forskjeller i ideologi og drift av
terapeutiske samfunn og kollektiver i dagens TSB.
kl. 17:00: Slutt for dagen.

kl. 19

kl 21:00 (ca): Knut trekker noen lange linjer fra alle sine år i Samarbeidsforum
v/Knut Bakke fra Hiimsmoenkollektivet (http://hiimsmoen.no/)
Han startet på det første trinnkurset som Samarbeidsforum arrangerte etter reoppstart i 1996, så ble han med i styre og stell og
har vært det siden.

Onsdag 9/11:

(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 08:00: Frokost
kl. 09:00: Åpen post
Roger Karlsen fra Arken forteller om sin bok "Nykter".
Skal Samarbeidsforum delta på Arendalsuka (1419/8)?
Innhold organiseres under samlingen, men det er også mulig å melde innlegg på forhånd: post@samarbeidsforum.org
(mailto:post@samarbeidsforum.org)

kl. 11:00: Avslutning  evaulering
kl. 11:30: Lunch og avreise.

POWER

