
 
 

 
PROGRAM FOR UKE 10 – 2013 PÅ GURISET FJELLSTUE 

FAGKONFERANSE 
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs) 
 
Søndag 3/3 
 
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 4/3 
 
Kl.08.00 Frokost 
 
Kl.09.00 Åpning av samlingen v/styrets leder Reidun Wilhelmsen  
  (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs) 
 
Kl.09.10 Sturla N Johansen – RUStelefonen 08588:  

En oppdatering i nye og gamle rusmidler, ny narkotikaforskrift, nye 
rustrender og tilbudet til RUStelefonen. 
 

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 Espen Freng – Kompetansesenter rus, velferdsetaten i Oslo kommune:  
”Forskjeller som utgjør en forskjell – behandlingsapparatets møte med folk 
med minoritetsbakgrunn.” 

 
 
Kl.17.00 Slutt for dagen 
 
Kl.19.00 Middag 
 
 
 
 
 



 
Tirsdag 5/3 
 
Kl.08.00 Frokost 
 
Kl.09.00 Per Føyn – psykiater med lang fartstid i feltet:   
  1) Nevrobiologi, psykodynamisk forståelse og rusbehandling   2 x 45 min  

  2) Traumer, rus-/avhengighetsutvikling og behandling    45 min  
  
      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 Per Føyn – fortsetter. 
  2) Traumer, rus-/avhengighetsutvikling og behandling  - fortsetter  45 min  
  3) Arbeid og aktivitet som behandling      45 min 
  4) Forsøk på å beskrive en integrert/syntetiserende modell for avhengighet  
             45 min 
   

Kl.17.00 Slutt for dagen 
 
Kl.19.00 Middag 
 
 
 
 
Onsdag 6/3 (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 

   
  Innkommet sak til åpen post:  
  Den ruspolitiske utviklingen – rasering av kollektivtilbudet v/Øyvind Hansen 
 

Årsmøte 
  Saksliste for årsmøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv 2013  

 
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  2. Valg av dirigent og referent 
  3. Årsmelding og regnskap 
  4. Budsjett og medlemskontigent 
  5. Innkommende saker  
  6. Årsplan tom neste årsmøte 
  7. Valg 
 
Kl.11.00 Avslutning - evaluering  
 
Kl.11.30 Lunch & avreise 
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Informasjon om foredragsholderne: 
 
Sturla N Johansen - RUStelefonen 08588: 
Sturla N Johansen er avdelingsleder for RUStelefonen. Han har lang erfaring fra rusfeltet, både 
fra oppsøkende sosialt arbeid, fra prosjektet Future og som fagkonsulent på RUStelefonen. Han 
ble leder for RUStelefonen i 2010. Han har mellomfag i psykologi og ett år med psykologi fra 
London, mellomfag folkloristikk, har studert kjemi og biokjemi, og er snart ferdig med en master i 
kulturhistorie.  
RUStelefonen har telefontjeneste,  tjenesten på SMS, en anonym spørretjeneste på 
hjemmesiden (www.rustelefonen.no) og en chattetjeneste. 
RUStelefonen skal gi informasjon om rusmidler basert på fakta og forskning. Derfor er det et mål 
å hele tiden være i forkant av utviklingen av nye rustrender. Som et ledd i dette er RUStelefonen 
medlem av FESAT, et nettverk av rusrelaterte hjelpetelefoner i Europa, og Prevnet, et europeisk 
nettverk av tjenester med fokus på IKTløsninger innenfor rusforebyggende arbeid. RUStelefonen 
mottar dessuten løpende informasjon fra det såkalte ReDNet (Recreational Drugs European 
Network) Research Project. Et organ som forsøker å kartlegge forekomsten av nye rusmidler i 
Europa. I tillegg har tjenesten en forbindelse til National Cannabis Prevention and Information 
Centre (NCPIC) i Sydney, Australia, og mottar jevnlig informasjon om ny cannabisforskning 
derfra. 
 
Espen Freng – Kompetansesenter rus, velferdsetaten i Oslo kommune:    
Espen Freng er spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus – Oslo, der han har jobbet siden 
januar 2010. Freng er utdannet sosialantropolog (cand.polit.) og har siden 1990 arbeidet innen 
rus og psykisk helsevern. Fra 2002 og frem til i dag har arbeidet hans vært rettet mot pasienter 
med annen kulturell bakgrunn enn norsk, og hans primæroppgaver hos Kompetansesenter rus – 
Oslo ligger innenfor spisskompetanseområdet etnisitet og rus. 
 
Per Føyn – psykiater med lang fartstid i feltet:    
Per A. Føyn er spesialist i psykiatri og diplomert gruppeanalytiker. Han er godkjent veileder i 
psykoterapi og gruppepsykoterapi. Er tidligere avdelingsoverlege og leder i sikkerhetspsykiatrien 
på Gaustad og Dikemark, avdeligsoverlege og medisinskfaglig rådgiver i Klinikk rus og 
avhengighet, Aker UHF. Han har skrevet boken «Psykodynamisk behandling av ruslidelser» 
sammen med Shahram Shaygani. Per ble pensjonist i 2008, men har stort engasjement og 
arbeider fremdeles i feltet. Han er for tiden psykiater på bl.a. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 
og på Trasoppklinikken.  

 
 
 

http://www.rustelefonen.no/

