
 
 

 
 

Velkommen til Samarbeidsforums fagkonferanse  
Sanner hotell 19.-21.3.2023. 

 
Ny trinnrekke starter opp parallelt med fagkonferansen, ledet av Halstein.  
Meld dere på via denne lenken: 
http://www.samarbeidsforum.org/paringmeldingsskjema.html 
 

 
Søndag 19.3.23 kl. 17.00  Velkommen ved leder Terje Turøy 

Presentasjonsrunde 
 

Kl. 17.20 – 19.00  
 

ÅRSMØTET 2023 
 

1   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

2   Valg av dirigent og referenter 
 

3   Årsmelding og regnskap 2022 
 

4   Årsplan t.o.m. neste årsmøte 
 

5   Innkommende saker 
 

6   Budsjett og fastsettelse av medlemskontingent 
 

7   Valg 
 

Kl. 20.00 Middagsbuffet 
 

 



 
 
Mandag 20.3.23  

 
Kl. 09.00 God morgen,  
 

Med hjertet i behandlingen 
Kl. 09.15 – 10.00: «Balansekunsten i endringsarbeidet», v/ Helge Stikbakke,  

Helge er leder på Solliakollektivet og vil innlede til teamet som vi skal 
jobbe med gjennom dagen. 

 

  
 

Kl. 10.15 – 11.00 Plenumsarbeid, umiddelbare refleksjoner og innspill til lista til 
Helge.  

Kl. 11.15 – 12.00. Grupper på tvers av tiltakene. 
 
Kl. 12.00 – 14.00 Lunsj, med mulighet for fine turer i området, eller et besøk i 

spaavdelingen. 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Hvert tiltak møtes i gruppe.  
Kl. 15.00 – 15.20  Pause  
Kl. 15.20 -  16.30 Debatt 
19.00  Middag 
20.30  Quiz ved Reidun. 
 

 
 

                          
Sanner hotell har en spaavdeling som kan nyyytes inn imellom slaga. 



 
 
Tirsdag 21.3.23  

 
«Fra mangfold til ensretting» en villet strategi? 

 
Hva skjer med rammebetingelsene for behandlingsarbeidet i barnevernet og i 
TSB? Barneverninstitusjonene har vært igjennom anbudsrunder med Bufetat og 
sitter igjen med ulike erfaringer. Vi står foran en ny anbudsrunde i Helse Sør Øst, 
og behovsvurderingen som er lagt frem vil kunne få konsekvenser for 
langtidsbehandling døgn. Hva med ideell sektor vil den bli skjermet? 
Behovskartlegging HSØ. Les dokumentet her. 
 

Kl. 09.00 Åpning ved leder Terje Turøy 
 

Kl. 09.15-9.45.  Framtidens rusbehandling innen TSB mangfold eller? v/ Terje Turøy. 
 

 
 

 Kollektiver og Terapeutiske samfunn ble etablert som et alternativ til det 
bestående behandlingstilbudet innen psykiatrien på 70 og 80-tallet. Gjennom 
mer enn 50 år har det vært et mangfold som har kommet de rusavhengige til 
gode og som har gitt rusfrihet til mange rusavhengige. Er dette i ferd med å gå 
tapt? Blir vi likere og likere og er langtidsbehandling døgn snart en historie? 

 Politikerne snakker om mangfold og satsing på ideell sektor, men hvor går 
helseforetakene og Bufetat? Er vår politisk ledelse tydelig nok i sine føringer? 

 
Kl. 10.00 – 10.30  Brukerorganisasjonenes innspill til HSØ i forbindelse med ny          
  anbudsrunde og behovskartlegging innen TSB. 
 

Ved Tommy Sjåfjell, fra brukerorganisasjonen Alarm og Spesialrådgiver for KORUS 
SØR. 
 

 
  

 



 
Kl. 10.30-10.45 Pause 
 
Kl. 10.45 – 11.05 Hiimsmoen`s   kamp for å kunne fortsette å levere gode 
   barnevernstjenester for rusavhengig ungdom.  

                    Ved Laila Gjellestad, Hiimsmoen   
 

 
 
Kl. 11.05 – 11.40 Rammevilkår for ideelle behandlingsinstitusjoner, innspill og 

refleksjoner fra Actis, og litt om det forebyggende sporet.  
     v/Generalsekretær i Actis, Inger-Lise Hansen. 

 

 
 

12.00 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 13.45  Rammebetingelser for ideell og hva kan vi ha i vente med den 

sittende regjering? Skjerming av ideell sektor i nye anbudsrunder i 
TSB?  
v/Per Gunnar Dahl, bransjeleder for spesialisthelsetjenesten i Virke 
ideell og frivillighet. 

 
  
13.45 – 14.45 Debatt, tanker og refleksjoner.  
 
14,45 – 15.00 Pause 
 
15.00 – 15.30 Evaluering og innspill på temaer for neste konferanse. 
 
15.30  Avreise 

Takk for nå og vel hjem. 


