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PROGRAM FOR UKE 12 – 2019 PÅ GURISET FJELLSTUE 
 

           FAGKONFERANSE 
 
(Tidspunktene for måltider gjelder også for Trinnkurs) 
 
 
Søndag 17/3 
 
Kl.20.00 Middag.  

Vi håper at flest mulig møter frem til maten.  
 
Trinnkurs + Fagkonferanse:  
Etter middag samles vi i Kurssalen til en felles 
presentasjon. 
 

  Visning av «Flimra-filmen» - gammel film full av kollektiv-historie  
 
 
 

Mandag 18/3 
 
Kl.08.00   Frokost 
 
Kl.09.00   Åpning av samlingen  

 
v/styrets leder Reidun Wilhelmsen  

          (Felles for Fagkonferansen og Trinnkurs) 
 
 

Kl.09.10 

 
Innledning/foredrag fra en pårørende - Vigdis Løback - som skal ha fokus på:  
 møte med hjelpeapparatet 
 foreldres opplevelse av hvordan de blir møtt/ivaretatt av kollektivet/institusjonen 
 å møte/snu vanskelige foreldre. 
Vigdis kommer, med utgangspunkt i seg selv, til å snakke om pårørendes møte med hjelpeapparatet, både før institusjon og når 
den vi er pårørende til er i behandling i institusjon. Det er viktig å si noe om perioden før, for det former den vi er når vi møter dere. 
Fra før av har vi ofte blitt møtt med mistenksomhet, og vi har møtt mange stengte dører. De første møtene med institusjonen kan 
være avgjørende for hva slags type pårørende vi blir i behandlingen. Veien mellom "mora fra helvete" og den behandlingslojale 
mora kan være veldig kort. Jeg tror pårørendesamarbeid er livsviktig, og egentlig tror jeg det er ganske lett å få oss med på laget. 
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Kl.11.00 

  
Fokus på pårørende-/familie-arbeidet som gjøres på kollektivene 
Alle kollektivene legger fram sin jobbing: 

 Hiimsmoen v/Elisabeth 
 Skjerfheim v/Grunde  
 Arken v/Anne-Grethe og Anne-Marie  
 Fossum v/ 
 Klokkergården v/ 
 Phønix Haga v/Terje 
 Sollia v/ 
 Finnmarkskollektivet 

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   Vi fortsetter med fremleggingen av kollektivene’s pårørende-/familie-arbeide 
 
Kl.19.00   Middag 
 

Kl.21.00   QUIZZ     
 
 
 

Tirsdag 19/3 
 
     Kl.08.00   Frokost 
 
     Kl.09.00    

 
Tema:  
Hvor tok det sosiale perspektivet i rusfeltet veien?  
Hvorfor stiller vi så mange diagnoser på folk og ikke på samfunnet? v/Arne Klyve  
Arne Klyve er samfunnsviter og arbeider som seniorrådgiver i rusfeltet i Bergensklinikken og som faglig rådgiver i to 
prosjekter i IOGT – («Sterk & klar» og «Klar for barnebarn»). Han er fagbokforfatter med tematikk «Unge i sviktsonen», 
blant annet «Sinte, unge, villfarne menn» (2016) og politisk satire (Ordbok for underklassen – 2013 og Skikk og bruk for 
underklassen 2017) som harselerer med nyord fra næringslivet og forskjønnende tale fra byråkrati og politikere. 
Kommer ut med ny bok i 2019 med tittel: Markedsfundamentalisme – de rikes revolusjon. 

 
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!) 
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Kl.14.00    

 
   

«Avkriminalisering og legalisering. Portugal, Colorado og Norge sett fra et justisperspektiv.»v/Jan Erik Bresil  
Jan Erik Bresil  
Jan Erike styreleder og tegn og symptom instruktør i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som han vil representerer denne 
gangen. Til daglig jobber han som politi i Oslo sentrum med narkotika, gjeng etc. 
Han vil presentere narkotika politikk og reguleringalternativ fra tre forskjellige land. Dette basert på et justisperspektiv med erfaring 
fra egne studiebesøk. 
Colorado har legalisert cannabis lokalt. Dette har fått store konsekvenser for lokalmiljøene. Har det sorte markedet forsvunnet? 
I Portugal var det fem ganger så mange sprøyteavhengige som i Norge. I 2001 ble det innført 13 tiltak. Ett av disse var en 
avkriminalisering. Hvordan har dette slått ut og hva kan Norge lære? 
I Norge har regjeringen gitt et mandat til rusreformutvalget om å vurdere norsk narkotikapolitikk. Hvilken fordeler og ulemper ser vi 
fra et justisperspektiv med denne muligheten? 
 

 
 

Kl.19.00   Middag     
 

Kl.21.00   QUIZZ     
 
 
 
Onsdag 20/3  
(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 
 
Allerede innmeldt til åpen post: 

 Phønix Haga presenterer boka «Det begynner å ligne et liv» 
 Phønix Haga viser ny film? 
 Arken presenterer www.12-trinnsbehandling.no laget av «Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling» 

   
Kl.10.00 Pause og utsjekking 

 
Kl.10.30 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 
  5. Innkommende saker: 

  
6. Årsplan tom neste årsmøte 
7. Valg 
 

     Kl.12.00    Avslutning - evaluering  
 
     Kl.12.30    Lunch & avreise 


