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PROGRAM FOR UKE 45 – 2018 PÅ GURISET FJELLSTUE
FAGKONFERANSE
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs)

Søndag 4/11:
kl.20:00: Middag. Vi håper at flest mulig får til å komme til middagen - den er nydelig.
Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles presentasjon, dette gjelder både trinnkurs og fagkonferansen.

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: Har kollektivene sviktet sitt oppdrag? v/Tommy Huseby fra KoRus øst
Tommy er gammel venn av bl.a. kollektivene og vil ha litt historisk perspektiv, se på dagens behandlingssyn og komme
med noen betraktninger, betenkeligheter og stikk til kollektivene.
Refleksjon og diskusjon rundt «Kollektivenes sitt oppdrag» med fokus på bl.a. rusfrihet som mål, langtidsbehandling,
politiske føringer, rammer og regelverk 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: Tema: Ettervern i kollektiv
Hvert kollektiv legger frem deres ettervern, 15-20 minutter på hver.
punkter som vil være greie å ha med er: Innhold, rammebetingelse jobb og
økonomi.
Tid til spørsmål/erfaringsutveksling osv.
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kl. 19:00: Middag

kl. 21:00:

Quizz

Tirsdag 6/11:
kl.08:00: Frokost
kl. 09:00: Tommy Sjåfjell fra A-larm - Oslo
«Et bedre liv», et prosjekt som er ledet av A-larm og er et samarbeidsprosjekt mellom A-larm, Barn av rusavhengige
(BAR) og LMS. Alle tre er bruker- og pårørendeorganisasjoner. Gjennom prosjektet gjennomfører vi temadager på
behandlingsinstitusjoner, hvor både pasienter og brukere deltar på like premisser. Målet er å bidra med håp til
pasientene som er inne til behandling, og vise at bruker- og pårørendeorganisasjoner er et naturlig
samarbeidspartner i pasientopplæring og ved implementering av kunnskap i helsetjenesten.Hvert kollektiv bruker
15-20 min på å fortelle om hvordan de jobber med fysisk fostring/aktivitet.
Aktuelle saker fra feltet

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 Terapeuters forklaring på mislykket innsats v/Trude Rød, leder i Finnmarkskollektivet
Trude legger fram sin masteroppgave.

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. 10:00: Avslutning - evaulering
kl. 11:00: Lunch og avreise.
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