Borgestadklinikken er 40 år, og vi inviterer til:

JUBILEUMSSEMINAR
24.august 2017, kl. 10.00 - 15.30 på Thon Hotel Høyers, Skien

Program:
09.00:

Registrering starter

10.00:

Åpning av dagen
v/ Direktør Ellen Sofie Øvrum, Borgestadklinikken

10.10-10.45

Min plan, mitt prosjekt, mitt liv
v/ Leder av brukerrådet, Tommy L. Sjåfjell fra A-larm

10.45-11.00:

Pause

11.00-11.45

Har brukermedvirkning gått i feil retning?
v/ Forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR

11.45-12.45

LUNSJ

12.45-13.00:

Kulturelt innslag

13.00-13.45:

Pårørende med avhengighetsrelatert problematikk, har de en plass i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling? v/ seniorrådgiver Frid A. Hansen, Borgestadklinikken

13.45-14.00:

Pause

14.00-15.00:

Mødre mot alle odds? Gir innleggelse på tvang en god mulighet for tilknytning
mellom mor og det ufødte barnet?
v/ Høgskolelektor v/ VID og forskningsstipendiat Siv Merete Myra og
spesialrådgiver i KoRus - Sør og forskningsstipendiat Eli Marie Wiig

15.00-15.30:

Håpets betydning for endring
v/ Fagsjef Guro Brekke, Borgestadklinikken

Målgruppe:
Ansatte i spesialisthelsetjeneste, kommuner, organisasjoner og andre interesserte.
Deltakeravgift: Kr 750 kr (inkl. lunsj og kaffepauser)
Påmeldingsfrist: 15.august
Påmelding: http://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
For flere opplysninger: Ragnhild Myrholt, ragnhild.myrholt@borgestadklinikken.no
Vedr. påmelding: hanne.kvammen@borgestadklinikken.no

Om foreleserne
Tommy Sjåfjell
Tommy Sjåfjell representerer brukerorganisasjonen A- larm og har flere
tillitsverv. Han er utdannet vernepleier. Sjåfjell leder Borgestadklinikkens
brukerråd. Han vil snakke om betydningen av eierskap og brukermedvirkning i
en recoveryprosess. Hva former prosessen og en ny identitet?

Sverre Nesvåg
Sverre Nesvåg er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for
rusmiddelforskning.( Korfor). Han kjenner rusfeltet godt etter mange års
forskningsarbeid. Nesvåg vil i sitt innlegg utfordre oss og vår tenkning
om brukermedvirkning.

Frid Hansen
Frid Hansen er psykologspesialist og seniorrådgiver ved
Borgestadklinikken. Hun vil belyse Borgestadklinikkens arbeid med
rusmiddelproblemer i et familie og generasjonsperspektiv. Hvem er de
pårørende; og hvilke ulike belastninger har de og hvilke hjelpetiltak kan
de trenge. Bruk av forskningsmessig kunnskap inn til det klinisk nære
møte. Hvor står vi i dag og hvor går veien videre.
Siv M Myra
Siv Merete Myra er høgskolelektor ved VID og forskningsstipendiat ved
SIRUS. I sin studie har hun snakket med både tvangsinnlagte- og frivillig
innlagte kvinner. Hun har også snakket med behandlere. Innlegget vil
belyse om opprettholdelse av tvangsparagrafen for gravide er nødvendig i
lys av dagens kunnskap? Kan tvang hjelpe mor til å fokusere på det ufødte
barnet og knytte seg til det?
Eli M Wiig
Eli Marie Wiig er spesialrådgiver ved KoRus – Sør og forskningsstipendiat
ved SIRUS. Wiig forsker på mødre med rusavhengighet og deres
opplevelse av foreldrerollen og vil belyse temaet utefra forskningsfunn.

Guro Brekke
Guro Brekke er psykologspesialist og fagsjef på Blå Kors
Borgestadklinikken. Brekke vil i sitt innlegg snakke om håpsdimensjonen i
endring- og motivasjonsarbeid.

