10.20 - 11.00 Ungdom med psykose eller med risiko for psykoseutvikling - differensialdiagnostiske irrganger - Lene Holum

Psykose i et livsløp

- forståelse og behandling

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 12.00

Psykose hos eldre: Hvordan arter det seg og hva bør
man være oppmerksom på. Hva kjennetegner livsfasen?
- Asgeir Bragason

12.00 - 12.15

Pause

12.15 - 13.00

Hvordan fremme indre ressurser i et kaotisk liv?
- Monika Landsverk

13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.30 Traumer og Psykose: Hvordan kan traumer føre til psykose.
Hva slags traumer gir utslag på ulike tidspunkt i livet?
- Richard Bentall
15.30 - 15.45 Pause
15.45 - 16.30 Betydningen av rusbruk ved schizofreni og psykose
– Else-Marie Løberg
16.45 - 17.30 Årsmøte ISPS
19.00 		

Aperitiff i baren. Festmiddag

fredag 3. februar
09.00 - 09.15 Velkommen. Kulturinnslag
09.15 - 10.00 Familiesamarbeid: Hva forener og hva skiller et optimalt
familiesamarbeid hos unge og voksne personer med psykose?
– Anne Fjell
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Kronologisk livsløpsdiagram som klinisk verktøy ved
psykoseutredning - Marit Lindås
11.00 - 12.00 Lunsj og utsjekking
Ferskvann okt 2011

12.00 - 13.00 Om å lytte og forstå ved evaluering av psykoserisiko – Paul Møller
13.00 - 13.15 Pause
13.15 - 14.00 Etikk og moral: I skvis mellom møtet med pasientene og møtet
med systemet? – Henrik Syse

I Divisjon Psykisk helsevern er Avdeling for psykosebehandling og
rehabilitering den største med enheter på Sanderud i Hedmark
og to i Oppland, Reinsvoll og Hedalen (Fekjær).
Avdelingens målsetting er å gi mennesker med alvorlig psykisk lidelse
et aktivt og mest mulig helhetlig behandlings- og rehabiliteringstilbud.
Avdelingen driver behandling over et bredt spekter av tilnærminger med
hovedvekt på miljøterapi, individualterapi, medikamentell behandling,
familiearbeid og psykoedukative tilbud. Et samarbeid der både pasient,
pårørende og ansatte er aktive bidragsytere anses som viktig både
i behandling og rehabilitering. Dette er også et sentralt område innen
avdelingens FoU-virksomhet.
Det fokuseres på helsefremmende og meningsfylte aktiviteter for
pasienter både når de er innlagt og når de skrives ut. I avdelingen er
det jobbet frem et Kulturnettverk (www.kulturnettverk.no). Nettverket
samordner og utvikler tilbud tilpasset personens livsfaser og funksjonsnivå
på tvers av spesialisthelsestjenesten og kommuner. I den sammenheng kan
nevnes en samarbeidsavtale mellom sykehuset og enkelte treningssentra
som gjør det mulig for pasienter å trene gratis med støtte og oppfølging
fra sykehus eller kommune.
I regi av avdelingen finnes lavterskeltilbud innen arbeid og skole. Rådgiver
innen sysselsetting samarbeider med NAV og andre eksterne aktører for
å opprette og utvikle tilbud tilrettelagt for den enkeltes funksjonsnivå.

Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

10.00 - 10.20 Velkommen ved leder ISPS-Norge. Kulturinnslag

Program

Torsdag 2. februar

Rica Hotel Hamar, Norge, 2.-3. februar 2012
Navn:

		

Stilling:

Lene Chr. Holum Psykologspesialist og Ph.D-student

Anne Fjell Spesialkonsulent i familiearbeid

Teamleder ved TIPS Ung Oslo Syd, et spisskompetanseteam for tre
BUP’ er. Målgruppen er barn/unge, primært 12-18 år, med psykoserisiko eller psykose. Forskningsprosjektet omhandler implementering
og bruk av IP i gruppen ungdom/unge voksne med langvarige
og komplekse psykiske tilstander. Holum har bred erfaring innen
rusmisbruk, psykoselidelser og dobbeltdiagnoser, samt barnevern.

Spesialkonsulent i familiearbeid, Klinisk sosionom. Prosjektansvarlig i Psykoseprosjektet ved SSBU (1988-1992) og
i familietilbudet i TIPS prosjektet (1997-2000). Ansatt ved
Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved
psykoser TIPS Sør-Øst med hovedansvar for kunnskapsoppbygging og integrering av et optimalt familiearbeid ved
psykoser. Er engasjert i undervisning og veiledning i familiearbeid ved psykose i Danmark, Sveits og England.

Arbeidssted: 			
Tlf. arbeid:

Asgeir Bragason Seksjonsoverlege

Mobil: 		

Ansatt ved Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus.
Tok sin medisinske utdannelse i Reykjavik. Bodd i Norge siden 1987
ogfikk sin spesialistgodkjenning i psykiatri i 1992. Hovedinteresse er
alderspsykiatri og særlig psykoser hos eldre. Bragason har arbeidet
som avd. overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling Søndre Borgen.
Han har skrevet lærebokkapittel om psykotiske lidelser hos eldre
i boken ”Aldring og hjernesykdommer”.

E-post: 				
Adresse for fakturering: 			
NB! Husk å oppgi regnskapsavdeling og referansenummer

( Sett kryss ved det som passer )
Fagkonferanse 2 dager

2.695,-

Fagkonferanse 1 dag

1.695,-

Festmiddag torsdag kveld, Rica Hotel Hamar

680,-

Behov for særskilt mattilbud ved middag må gis beskjed om ved påmelding
Påmelding er bindende og sendes:

Monika Landsverk Hjelpepleier og bachelorstudent
Har arbeidet mange år i Mental Helse, både som fylkesleder og
sentralstyremedlem, samt styremedlem og nestleder i styret til
hjelpetelefonen. Som voksen ble hun alvorlig psykisk syk og bruker
av psykisk helsevern. I dag er hun en samfunnsengasjert mor til
fire, mormor til 2 og studerer barnevern i et flerkulturelt samfunn.

E-post: isps@sykehuset-innlandet.no (påmelding pr. e-post foretrekkes)
Mobil: 922 34 867
Faks:

(+47) 62 58 14 01

Post:

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern,
Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, Postboks 68,
2312 Ottestad (merk konvolutten med ISPS-Norge)

Richard Bentall Professor i klinisk psykologi
Arbeider ved Universitetet i Liverpool. Forskningsinteresser
knyttet til kognitive prosesser ved psykoser, kognitiv atferdsterapi
i prodromalfasen og ved kronisk tretthetssyndrom. Han er blant
annet kjent for sitt arbeid i forhold til vrangforestillinger og
hallusinasjoner. Bentall har en omfattende publisering av artikler
og bøker. Spesielt nevnes bøkene Madness explained: “Psychosis
and human nature’”, i 2003 og “Doctoring the mind” i 2004.

Påmeldingsfrist 16. desember 2011
Hotellbestillinger gjøres individuelt. Husk å oppgi ISPS for oppgitte
spesialpriser.
Pris enkeltrom, inkludert frokost

875,-

Pris dobbeltrom, inkludert frokost

645,-

Rica Hotel Hamar ligger 4 km nordover fra Hamar sentrum.

Fagutviklingssykepleier ved Utredningsseksjon for unge,
Psykiatrisk avdeling Lier, Klinikk for psykisk helse og rus,
Vestre Viken HF. Prosjektansvarlig i forskningsprosjektet
”Opplevd kvalitet ved psykoseutredning” (2006 – 2009),
der pasientenes opplevde nytte av bla. utredningsverktøyet
Kronologisk livsløpsdiagram ble dokumentert. Hun er medforfatter i artikkelen ”Livshistorier og førstegangs- psykose
- en klinisk metode for systematisk narrativt arbeid”.
Publisert i tidsskriftene Vård i Norden og Dialog i 2010.
Paul Møller Spesialist i psykiatri, dr.med.
Forskningssjef ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse
og rus, Vestre Viken HF. Har 25 års klinikk- og forskererfaring
innen voksenpsykiatrien. Tok i 2000 en doktoravhandling
om de aller tidligste (prodromale) forandringer i subjektiv
opplevelse og atferd før schizofreni bryter ut. Møller foreleser
om prodromalfasen, tidlig psykoseutvikling, psykoserisiko
og fenomenologisk-eksistensiell psykoseforståelse.
Sammen med professor Josef Parnas’ forskergruppe
i København publiserte han i 2005 en psykopatologisk
manual (EASE) for undersøkelse av forstyrret selvopplevelse
(selvforstyrrelser) ved schizofrenispektrumlidelser.
Henrik Syse Filosof, forsker og forfatter

Rica Hotel Hamar: (prisene gjelder pr. person)

Tlf: 62 35 01 00, e-post: rica.hotel.hamar@rica.no, www.rica.no

Marit Lindås Psykiatrisk sykepleier
master i klinisk helsearbeid

foredragsholdere

PÅMELDING ISPS FAGKONFERANSE

Else-Marie Løberg Dr. psychol,
førsteamanuensis og psykologspesialist i voksenpsykiatri
Arbeider med schizofreni og psykose fra et klinisk og forsknings
messig ståsted. Hennes kliniske utgangspunkt er relasjon som
kombineres med nevrovitenskapelig forskning.

Arbeider som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning
(PRIO) og er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole. Han har
vært leder for eierskapsspørsmål ved Norges Bank Investment
Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland.
Syse holder foredrag rundt spørsmål knyttet til etikk og ledelse.

