INVITASJON TIL FAGDAG
OPPDATERT KUNNSKAP FRA RUSFELTET

FOREDRAGSHOLDERE
Kristian Hartveit
Kristian Hartveit er sosiolog og ansatt som spesialkonsulent ved KoRus Vest Bergen (Kompetansesenter
Rus region vest Bergen). Han har lang erfaring fra arbeid med barnevern, rusproblematikk
og prosjektarbeid. Han arbeider nå med undersøkelser som Ungdata og Brukerplan samt
folkehelsespørsmål.

Randi K. Abrahamsen
Randi K. Abrahamsen er psykologspesialist i arbeid med rus og avhengighet. Jobbet i Bergensklinikken siden 2005, og er teamleder i Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) siden 2008.

Nina Elin Andresen
Nina Elin Andresen er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. I sin jobb ved Korus vest Bergen (Kompetansesenter Rus region vest Bergen) Bergensklinikken, har hun blant annet ansvar for fagutvikling i
arbeid med ROP-problematikk, Motiverende intervju og er leder for MI-analyse - en nasjonal veiledningstjeneste som tilbyr veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt en anvender
metoden Motiverende samtale.
Ann-Heidi Nebb
Ann-Heidi Nebb er psykologspesialist, med fordypning i klinisk voksenpsykologi. Ann Heidi har
mange års klinisk erfaring fra rusfeltet. De siste 12 årene har hun arbeidet ved Kompetansesenter-rus i Nord-Norge - og nå KoRus-vest/Bergen.
Bjørn Tormod Ringdal
Bjørn Tormod Ringdal har arbeidet som erfaringskonsulent i Bergensklinikken hvor hans oppgave
blant annet er å ivareta brukernes perspektiv og interesser. Han har flere års brukererfaring innen
ROP (rus og psykiatri), og tok MB-utdanningen (Medarbeider med brukererfaring) året før han ble
ansatt i Bergensklinikken.
Morten Øvrebø
Morten Øvrebø, psykologspesialist i mentaliseringsbasert fagteam i Stiftelsen Bergensklinikken.
Jobber med pasienter som har samtidig rus og personlighets problematikk.

Sonja Mellingen
Sonja Mellingen, psykologspesialist og seksjonsleder ved Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk.
Klinisk spesialist i rus- og avhengighetsproblematikk. Jobbet i Bergensklinikkene, både klinisk, og i
KoRus-Bergen fra 2007-2018. Disputerte 2016 på en avhandling som omhandler alkoholbruk hos
kvinner og menn før graviditet og inn i graviditet

PROGRAM
08.00 - 08.30: Registrering
08.30 - 08.45: Åpning av fagdag - Introduksjon
08.45 - 09.30: Rusmiddelbruk og trender i dag
		Foredragsholder: Spesialkonsulent Kristian Hartveit
09.30 - 09.45: Pause			
09.45 - 10.30: Unge med rusutfordringer og psykiske vansker
		Foredragsholder: Psykologspesialist Randi K. Abrahamsen
10.30 - 10.45: Pause
10.45 - 11.30: Metodiske blikk og nyttige kartleggingstilnærminger
		Foredragsholder: Psykologspesialistene Ann-Heidi Nebb og Nina Elin Andresen
11.30 - 11.45: Pause
11.45 - 12.30: Refleksjoner rundt møte med hjelpeapparatet
		Foredragsholder: Erfaringskonsulent Bjørn Ringdal
12.30 - 13.30: Lunsj
13.30 - 14.15: Komme i posisjon til pasienter med sammensatte vansker
		Foredragsholder: Psykologspesialist Moren Øvrebø
14.15 - 14.30: Pause
14.30 - 15.15: Rus, kjønn - roller og kultur
		
Foredragsholder: Psykologspesialist Sonja Mellingen
15.15 - 15.30: Oppsummering/avslutning

PRAKTISK INFORMASJON
Sted:
Tid:
Pris:
Påmelding:
Parkering:

Solli DPS, Bygg A, Osvegen 15, Nesttun
5.desember kl. 08.00 - 15.30
600 kr
https://solli.no/fag-og-forskning/kurs-og-fagdager
Frist for påmelding: onsdag 28. november.
Påmelding er bindende. Begrenset antall plasser.
Vi har begrenset med parkeringsplasser og er nødt til å prioritere parkering for
pasienter som kommer til behandling. Ta derfor kontakt dersom du av særlige
grunner er avhengig av parkering på Solli.

Fagdagen søkes godkjent som meritterende kurs hos Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening
og Norsk ergoterapeutforbund. Medlemmer av Norsk fysioterapeutforbund søker selv godkjenning i
etterkant.

Velkommen!

