Når rusavhengige skal bli foreldre - samarbeid,
omsorg og tvangsbruk
Hvem skal gjøre hva og hvordan?
Scandic Bystranda Kristiansand, tirsdag 4. april kl. 09.30 til 15.00
Et kurs for alle jobber med gravide og småbarnsforeldre. Hvordan komme inn med hjelp allerede i
graviditet og tilrettelegge for samarbeid videre i barnets liv? Hvordan møte utfordringer når vi må
bruke tvang? Hva ønsker foreldre selv?

Målgruppe:
Alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre; barnevern, helsesøstre, jordmødre, leger,
kommunepsykologer, rustjenesten i kommunen, familietjenesten, NAV

Forelesere:
Liv Siljan, seksjonsleder familie- og skjermet enhet på Borgestadklinikken
Liv Drangsholt, klinisk sosionom KoRus – Sør, Borgestadklinikken
Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD-student, KoRus – Sør, Borgestadklinikken
Kristin Håland, jordmor/psykiatrisk sykepleier og PhD, KoRus – Sør, Borgestadklinikken

Pris: kr 750,Påmeldingsfrist: 3. mars
Påmelding: http://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
For flere opplysninger: kursansvarlig, kristin.haland@borgestadklinikken.no
Vedr. påmelding: hanne.kvammen@borgestadklinikken.no

Program:
Kl. 09.00

Registrering og kaffe

Kl. 09.30

Å bli født inn i en familie med rusproblemer. Introduksjon v/ Kristin Håland

Kl. 09.45

Frivillighet og tvang, -juridiske rammer for samarbeid i graviditet.
v/ Liv Drangsholt

Kl. 10.15

Presentasjon av nytt selvhjelpshefte for gravide med rusproblemer:
«Jeg er verdifull - jeg skal bli mor» v/ Liv Drangsholt

Kl. 10.45

Pause

Kl. 11.00

”Hjelp, jeg skal bli mamma! Rusavhengige kvinners opplevelser og utfordringer”.
v/Eli Marie Wiig

Kl. 11.45

Lunsj

Kl. 12.45

En mors og en fars erfaringer. Intervju i sofakroken

Kl. 13.15

Veien inn til behandling, livet på Skjermet enhet for gravide og veien i etterkant.
v/ Liv Siljan.

Kl. 14.00

Pause

Kl. 14.15

Liv Siljan fortsetter

Kl. 14.50

Oppsummering

Kl.15.00

Vel hjem!

På dette kurset bruker vi vår egen kompetanse som forelesere, og det er vi stolte av å tilby dere!
Fra Borgestadklinikken kommer:

Liv Siljan: Seksjonsleder for familie og skjermet enhet. Utdannet sosionom (videreutdanning i
veiledningsmetodikk, familieterapi og ledelse). Liv har 30 års erfaring innen arbeid med barnevern på
alle nivåer samt erfaring i arbeid med rusproblematikk. Har vært leder innen kommune, fylkeskommune
og Bufetat før hun startet som seksjonsleder på Borgestadklinikken for 3 år siden.

Fra KoRus - Sør kommer:

Liv Drangsholt: Klinisk sosionom
Liv jobber spesielt med utviklingsprogrammet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), tema tvang innenfor
rusfeltet og rusrelaterte fosterskader.

Eli Marie Wiig: Sykepleier, pedagog og PhD-student
Eli arbeider for at rusforebygging skal være en selvsagt bestanddel i all folkehelsetenkning, særlig i
samarbeid med folkehelseansvarlige i fylkeskommunene og kommunene. Rusforebygging i skolen og
foreldrenes rolle er viktige interesseområder. Eli er også PhD-student og forsker på
generasjonsoverføring av rusproblemer.

Kristin Håland: Jordmor/ psykiatrisk sykepleier og PhD
Kristin har ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstiden. Hun er leder for Tidlig Inn i
Helse-Sør. Hun har doktorgrad om vold i svangerskapet. Som forsker er Kristin nå engasjert i et prosjekt
om traumebevisst omsorg, AvHoldt.

