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Samarbeidsforum for norske kollektiv

Forside Om Medlemmer Vedtekter Kontakt Guriset Lenker

PROGRAM FOR UKE 45 – 2014 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE 
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 2/11:

Mandag 3/11:

Tirsdag 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.

kl. 08:00

kl. 09:00

kl. 09:10

kl. 12:00

kl. 14:00

kl. 17:00

kl. 19:00

Frokost

Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen 
(Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

Erik Torjussen – A-larm: 
Skal presentere sin undersøkelse om Brukermedvirkning innenfor TSB.
En nasjonal kartlegging om hvordan brukermedvirkning i praksis ivaretas i helseforetak og hos private
 samarbeidspartnere som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Nasjonal kompetansetjeneste TSB har
 gjennomført undersøkelsen i samarbeid med bruker- og pårørende organisasjonen A-larm. A-larm ga oppdraget med
 å lede og gjennomføre kartleggingen til Erik Torjussen. Han er bruker-representant med egen brukererfaring.  
http://litteraturhuset.no/program/2014/05/brukermedvirkning.html

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

Kim Edgar Karlsen - Diakonhjemmet : 
Drop-out-team
Kim Edgar Karlsen er psykologspesialist og leder for «Enhet for rus og psykiatri» ved Diakonhjemmet Sykehus. Jobber
 også som psykoterapiveileder ved psykologisk institutt, UIO og ved Institutt for Aktiv psykoterapi (IAP). 
Enhet for rus og psykiatri har jobbet aktivt med forebygging av dropout blant unge voksne siden 2007 og etablerer i år
 "dropout -team" i oslo i samarbeid med Oslo Universitetssykehus
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/hindre-drop-out-fra-rusbehandling

Slutt for dagen

Middag

kl. 08:00

kl. 09:00

Frokost

Ane Heiberg Simonsen fra – RVTS Øst
Tirsdagen er satt av til «Traumesensitivt barnevern» – presentert av Ane Heiberg Simonsen fra RVTS Øst.
Ane Heiberg Simonsen er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst der hun sammen med kolleger har
 utviklet  "Traumesensitivt barnevern»; et praksisnært undervisningsprogram om traumeforståelse i miljøterapi. Heiberg
 Simonsen har bred erfaring fra arbeid med utfordrende barn og ungdom i barnevern, BUP og Alternativ til Vold.
http://www.rvtsost.no/malgrupper/barne-og-familievern/traumesensitivt-barnevern/
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Onsdag 5/11       (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs)

kl. 12:00

kl. 14:00

kl. 17:00

kl. 19:00

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

«Traumesensitivt barnevern» fortsetter

Slutt for dagen

Middag

kl. 08:00

kl. 09:00

kl. 11:00

kl. 11:30

Frokost

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

Avslutning - evaluering

Lunch & avreise
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