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PROGRAM FOR UKE 12 – 2018 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 18/3:
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 19/3:
kl. 08:00: Frokost
kl. 09:00: Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen
(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 09:10: Erfaringer fra revisjon som har vært på Phoenix Haga og Fossum (på
oppdrag fra Helse SørØst) v/Terje Turøy og Mona Spakmo
Formål, mening
Hvordan det foregikk
Resultat
Hva har vi lært?

kl. 10:30: Ronney René Nielsen - A-larm (RIO)
Fokus på:

ca.90 minutter

Hvordan A-larm jobber og hva som skiller dem fra andre brukerorganisasjoner?
Hvordan de utdanner/kurser likemenn osv?
Den nye fagforeningen
Aktuelle politiske saker de jobber med/er involvert i

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: Stig Erik Sørheim - ACTIS
Vil ha fokus på den politiske situasjonen i Norge og ny rusreform
hva det vil innebære i Norge
internasjonal situasjon
USA, Portugal o.a. Hva kan vi lære av det vi ser der?
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kl. 19:00: Middag

kl. 21:00:

Quizz

Tirsdag 20/3:
kl.08:00: Frokost
kl. 09:00: Tema: fysisk fostring i kollektiv
Vi starter dagen med et par aktuelle filminnslag
Hvert kollektiv bruker 15-20 min på å fortelle om hvordan de jobber med fysisk fostring/aktivitet.
Tid til spørsmål/erfaringsutveksling osv..

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 Forskning på Phoenix Haga
Sylvia Koffeld-Hamidane på Phoenix Haga har forsket på de som har gjennomført behandling, og spurt om hva som er
viktigste årsak til det. Dette foredraget hadde hun i fjor høst på EFTC konferansen i Dublin.

kl. 15:00 YATEP (Youth Addiction Treatment Evaluation Project) på OUS
Forskning rus- og avhengighetsbehandling ung
v/Espen Walderhaug og Anne Malerbakken
YATEP har fokus på klinikknær rusmiddelforskning, og satser på prospektive longitudinelle studier. Hvordan går
det under og etter rusbehandling? Hva mener pasientene kan være årsaker til drop-out fra behandling? Hvilke
nevropsykologiske funksjoner blir bedre av seg selv hvis man stopper å ruse seg? Hvorfor virker hesteassistert
terapi for unge rusavhengige?

kl. 19:00: Middag

Onsdag 21/3:

(felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 08:00: Frokost
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kl. 09:00: Åpen post
Innhold organiseres under samlingen, men det er også mulig å melde innlegg på forhånd: post@samarbeidsforum.org

Årsmøte
Saksliste for årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2018
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsmelding og regnskap
4. Budsjett og medlemskontigent
- Styret foreslår å øke medlemskontigenten
5. Innkommende saker
- Forslag om endring av lokasjon for våre samlinger, fra Guriset (Gol) til Sanner (Hadeland)
6. Årsplan tom neste årsmøte
7. Valg
kl. 11:00: Avslutning - evaulering
kl. 11:30: Lunch og avreise.
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