PåMelding

isPs norge i samarbeid med sykehuset
innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern,
avd. for psykosebehandling og
rehabilitering

■ Påmeldingen er bindende og sendes:

Mer inforMAsjon
spørsmål vedrørende konferansen kan
rettes til isps@sykehuset-innlandet.no

Priser
■ fagkonferanse 2 dager

(inkl. dagpakker og kulturarrangement
torsdag kveld)
Pris medlemmer
kr 2.295,Pris ikke-medlemmer
kr 2.795,■ fagkonferanse 1 dag

isps@sykehuset-innlandet.no

Motivasjonen som kommer og går
– hvordan hjelper vi best?

■ Følgende opplysninger må oppgis:

• Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig
å oppgi hvilken dag
• Parallellsesjon 1 eller 2
• Deltakelse festmiddag
• navn
• stilling
• arbeidssted
• telefon
• e-post
• Fakturaadresse (nB! husk å oppgi
regnskapsavdeling)
■ Påmeldingsfrist: 18. desember 2012

Hotell
■ rica Hotel Hamar

kr 1.295,kr 1.795,-

■ festmiddag torsdag

(på rica Hotel Hamar)
Pris
kr 680,(Særskilt matbehov bes oppgitt ved
påmelding)

telefon +47 62 35 01 00
e-post: rica.hotel.hamar@rica.no
www.rica.no
■ Hotell bestilles og betales individuelt.

Husk å oppgi «isPs» for oppgitte
spesialpriser.
■ Priser per døgn per person

enkeltrom, inkl. frokost
Dobbeltrom, inkl. frokost

kr 875,kr 645,-

rica Hotel Hamar ligger 4 km nord for
Hamar sentrum.

NORGE

(torsdag eller fredag)
(inkl. dagpakke)
Pris medlemmer
Pris ikke-medlemmer

rus og Psykose

Førtrykk: sykehuset innlandet. trykk: Møklegaard Printshop as. Forsidefoto: sidsel andersen

Praktiske oPPlysninger

ArrAngør

PrograM

torsdAg 31. jAnuAr
08.30–10.00

registrering. kaﬀe/te/rundstykker

10.00–10.15

Velkommen } Jan erik nilsen, leder isPs norge

10.15–10.30

kultur

10.30–11.15

Hvem ruser seg og hvem får begge lidelsene? forekomst og betydning?
} Petter andreas ringen

11.15–12.00

Avhengighetens nevrobiologi } Jørgen g. Bramness

12.00–12.15

Pause

12.15–13.00

rusutløst psykose: symptomer, omfang og konsekvenser
} Mikkel Christoﬀer Berg arendt

13.00–14.00

lunsj

14.00–16.30

Parallellsesjoner (se program nedenfor)

16.40–17.30

årsmøte i isPs norge

19.00

aperitif i baren. Festmiddag

fredAg 1. februAr
09.00–09.15

Velkommen
kulturinnslag

09.15–10.00

rus og psykose – hvordan hjelpe pasienter til endring?
Motiverende intervju
} gunnhild Bagøien

10.00–10.45

Motivasjon til behandling sett fra et brukerperspektiv
} Morten Brodahl

10.45–11.30

Pause og utsjekking

11.30–12.15

relasjonens betydning i motivasjonsarbeidet for mennesker med
psykose og ruslidelse
} Christina schacht-Magnussen

12.15–13.15

fortellinger fra gata
} Carl Petter opsahl

13.15–13.30

avslutning

13.30

lunsj

Parallellsesjon 1
14.00–14.45

ACt-team – et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og
rusmisbruk } anne landheim

14.45–15.30

ACt som bo-oppfølgingsteam? } amund aakerholt

15.30–15.45

Pause

15.45–16.30

ACt-team, i gode og onde dager
} Hanne grete Jensen og Dag Øivind antonsen

Parallellsesjon 2
14.00–14.45

samspillet av ulike behandlingstilbud til dobbeltdiagnosepasientene.
Ambulant, poliklinisk og døgn – hva virker? } grete larsen

14.45–15.00

Pause

15.00–15.45

fra stafettpinnepraksis til felles ansvar } anne-grethe skjerve

15.45–16.15

nattergalen, en (for) enkel sang om frihet? fortellingen om et 13 år
gammelt/ungt bokollektiv for tidligere hjemløse kvinner
} Marit Mathiesen

Vel hjem!

ForeDragsHolDere

Amund Aakerholt Psykologspesialist

jørgen g. bramness Professor/psykiater

Har arbeidet med rus og psykisk lidelse i mange år, både i psykiatrisk
ungdomsteam og i ambulant team. siden 2005 tilknyttet kompetansesenter rus – region øst, som prosjektleder og rådgiver. nå ansatt
i nasjonal kompetansetjeneste roP og ved regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (korFor) som prosjektleder for
utvikling av kvalitetsregister for rusbehandling (siden 2009).
Medforfatter av «rusa eller gal» (Psykopp).

senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i oslo og
avdeling for legemiddelepidemiologi, nasjonalt Folkehelseinstitutt.
Han har publisert mer enn 80 vitenskapelige artikler innen temaene
psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og
misbruk av legemidler. er forskningsdirektør ved senter for rus og
avhengighetsforskning ved Uio.

dag øivind Antonsen Prosjektmedarbeider

Morten brodahl rådgiver i brukermedvirkning

Har vært pasient i psykiatrien i mange år, som frivillig innlagt og
underlagt tvungent vern, i kommunalt og statlig hjelpeapparat.
Har gjennom innleggelse ved tiller DPs erfart innholdet i begrepet
brukermedvirkning. Medvirkning i egen behandling, og en aktiv
rolle i eget liv, er et godt utgangspunkt for å få erfaring som har
betydning for fremtiden utenfor institusjon. Bidrar til å bringe egen
og andres erfaringer tilbake til hjelpeapparatet.

Har vært tilknyttet rio – rusmisbrukernes interesseorganisasjon – siden 2006,
både som frivillig og ansatt. Jobber nå i prosjekt gjennom Fylkesmannen i
Hedmark som rådgiver i brukermedvirkning innen rus- og psykisk helse.

Mikkel Christoﬀer berg Arendt MscPsych, PhD, lektor, spesialist i
psykopatologi

Hanne grete jensen overlege/psykiater

lektor ved sundhedsvidenskabeligt Fakultet, aarhus Universitet
og klinisk psykolog ved klinik for oCD og angstlidelser, Psykiatrisk
Hospital, risskov, Danmark. Han har skrevet PhD om sammenhengen
mellom hasj og psykose og forsket i forskjellige aspekter av dobbeltdiagnoseproblematikken.

Har vært ansatt som overlege ved tiller DPs døgnenhet siden 2004, og har
hatt hovedvekt på psykoselidelser. er tilknyttet aCt-teamet tiller. Ferdig
utdannet ved universitetet i tromsø i 1995, og jobbet som kommunelege i
Øksnes kommune i perioden 1996–1999, og var i den tida ansvarlig for
arbeidet med opptrappingsplanen i kommunen for rus- og psykiatriarbeidet.

gunnhild bagøien overlege/psykiater og PhD-kandidat

Anne landheim Forskningsleder

ansatt ved st olavs Hospital og PhDkandidat ved ntnU med
motiverende intervju til psykiatriske pasienter som tema. Hun har
lang erfaring med bruk av motiverende intervju innen psykiatri og
underviser forskjellige yrkesgrupper i metoden. Medlem av Mint
(Motivational interviewing network of trainers).

Forskningsleder ved nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk
lidelse ved sykehuset innlandet. er utdannet Cand.polit i sosiologi og har en
doktorgrad fra medisinsk fakultet, Uio om psykiske lidelser blant personer
med rusavhengighet. er for tiden involvert i evalueringen av aCt- team i
norge. Har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet nasjonal faglig
retningslinje for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, og har
ledet arbeidet med implementering av retningslinjen.

grete larsen spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin MHa

Christina schacht-Magnussen klinisk psykolog

overlege og enhetsleder på enhet for psykosebehandling, Josefinegaten DPs,
oslo universitetssykehus. Har bygget opp en sengeavdeling på Vinderen DPs
for dobbeltdiagnosepasienter, tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (teDD).
enheten drev integrert behandling for pasienter med den største problembyrden, og en målsetting var å gjøre dem i stand til å nyttiggjøre seg hele
behandlingstilbudet i det oﬀentlige helsevesenet.

Privatpraktiserende psykolog i Århus med psykoanalytisk psykoterapi og
supervisjon. Hun har lang psykiatrisk erfaring, senest fra stilling som funksjonsleder ved Center for relationsbehandling, Mestring og Miljøterapi i
regionspsykiatrien Vest. Hun underviser og veileder innenfor behandlingsog sosialpsykiatri for leger, psykologer og tverrfaglig personale. Var en av
hovedforeleserne i relasjonsutdanning for miljøterapeuter i stavanger i
2010–2012.

Marit Mathiesen Miljøterapeut

Anne-grethe skjerve Prosjektleder/psykiatrisk sykepleier/veileder

Har arbeidet med lavterskeltiltak siden 1986. ansatt i kirkens Bymisjon siden
1987, først ved natthjemmet og senere ved nattergalen. Var sentral i etableringen av nattergalen, som er en permanent bolig for kvinner med roPlidelser, og fungerte som avdelingsleder de syv første årene. Parallelt med
dette arbeidet har hun vært aktiv som utøvende innen populærmusikk/
sang. Har en bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i oslo.

Har i mange år arbeidet med fagutviklingsarbeid innen kommunalt psykisk
helsearbeid, samhandling spesialisthelsetjeneste/ kommunalt arbeid og
brukermedvirkning. Vært fagsjef i rådet for psykisk helse. tidligere også studieleder for videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmets
høgskolesenter. er nå ansatt ved rehabiliteringspoliklinikken ved Bærum
DPs, og er leder av samhandlingsteamet i Bærum.

Carl Petter opsahl gateprest
er gateprest i kirkens Bymisjon og arbeider primært i forhold til hjemløse,
mennesker med rusrelaterte problemer og tilreisende mennesker i byen
uten fast opphold. Han er også musiker og har doktorgrad i teologi på
forskning om hiphop-kultur og spiritualitet.

Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering i divisjon psykisk helsevern har enheter i
Hedmark (sanderud) og oppland (reinsvoll og Hedalen).

Petter Andreas ringen avdelingsoverlege, PhD

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. i avdelingen pågår et fagutviklingsprosjekt
for å bedre kompetansen innenfor samtidig behandling av rus og psykiske lidelser. Det gjøres
gaP-analyser med påfølgende målrettet kompetanseheving blant personale. Målet er å bedre
behandlingen til denne pasientgruppa.

ansatt ved avdeling for spesialisert døgnbehandling (gaustad), ved oslo
universitetssykehus. avdelingen har psykosepasienter som spesiell målgruppe.
Har en doktorgrad på rusmiddelbruk ved schizofreni og bipolar lidelse fra 2009
ved Universitet i oslo/toP-studien. Han er nå prosjektleder for en studie på
cannabisbruk ved tidlig bipolar lidelse. Medforfatter av boken «schizofreni»
red: rund B.r.

nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse (nasjonal kompetansetjeneste
roP) er organisert under avdelingen. tjenesten er nyetablert og består av tidligere ansatte fra
deler av korus- Øst og regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (rkDD). Den er ikke et
henvisningssenter, men skal bidra til utvikling og spredning av kunnskap og kompetanse på
fagområdet ruslidelse og psykisk lidelse. Prioriterte områder er: Holdninger, bolig, meningsfylt
aktivitet, sosiale nettverk, samhandling og behandlingsmodeller.

