Borgestadklinikken, avd. Loland er 70 år, og vi inviterer i den forbindelse til:

JUBILEUMSSEMINAR – «Menneskemøter som forandrer»
Fredag 15. september 2017, kl. 08.30-15.30, Hunsfos Næringspark, Vennesla

PROGRAM
08.00-08.30:

Registrering

08.30:

Åpning av dagen v/Enhetsleder på Loland, Anne Birgit Nordgaard
Musikalsk innslag v/Kristen videregående skole, Vennesla

09.00-10.15:

«Menneskemøter som forandrer» v/Pål Solhaug og Heine Steinkopf fra RVTS Sør

10.15:

Pause

10.30-11.30:

Forestillingen «Meg og Mamma» v/Teater Avvik

11.30:

Lunsj (varm mat)

12.30-13.45:

Fortsettelse «Menneskemøter som forandrer»

13.45:

Pause

14.00-14.45:

Presentasjon av prosjektet «Avholdt» , om traumebevisst rusbehandling v/Kristin
Håland fra KoRus - Sør

14.45-15.15:

«Personlig endring» v/Odd Sevland

Målgruppe:
Ansatte i helse – og sosialtjenester i kommunene, NAV, Spesialisthelsetjenesten, Frivillige
organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Deltakeravgift: Kr 750,- (inkl. lunsj og kaffepauser)
Påmeldingsfrist: 20.august 2017
Påmelding: http://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
Spørsmål: Sara.Ruenes.Bakken@borgestadklinikken.no
Arrangør: Borgestadklinikken, avdeling Loland.

Tlf. 489 99988

Om bidragsyterne:
Pål Solhaug
Pål Solhaug er utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i psykiske
helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Arbeider nå med
prosjektledelse, kompetanseutviklingsprogrammer og undervisning i RVTS Sør.
Hans fagområde er bla. traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med
rusproblematikk. Pål har vært leder av Lolands prosjekt «Avholdt».
Heine Steinkopf
Heine Steinkopf er utdannet Cand.psychol, spesialist i klinisk barne – og
ungdomspsykologi. Arbeider nå som fagsjef v/RVTS Sør. Hans hovedoppgaver er
undervisning og utviklingsarbeid. Han arbeider med å spre kunnskap om
traumebevissthet og bidrar til konstruktiv forståelse av barn og ungdom med
komplekse traumer.
Kristin Håland
Kristin Håland er utdannet jordmor og psykiatrisk sykepleier og har en
doktorgrad om vold i svangerskapet. Hun jobber nå i KoRus Sør. Som forsker er
Kristin engasjert i Lolands prosjekt om traumevisst rusbehandling, «AvHoldt».
Det er kvalitativ forskning med fokus på endringer. Forskningsprosjektet startet
høsten 2016.
Teater Avvik
Teater Avvik er et mini-teater bestående av Tobias og Lars Vik, som holder til i
Porsgrunn. De lager og turnerer forestillinger og pedagogiske prosjekter. De
reiser blant annet rundt med forestillingen «Meg og mamma» - om å vokse opp
i rusfamilier. Vi får besøk av Tobias Vik. Teater Avvik er av den oppfatning at en
teaterforestilling uten latter er en bortkastet forestilling.
Odd Sevland
Over 50 000 mennesker har opplevd Odd Sevlands foredrag om hvordan egen
adferd var grunnen til at han ble alvorlig skadet som instruktør ved en brann og
havarivernskole i 1996. Foredraget er en underholdende standup-presentasjon
hvor publikum vil kjenne seg igjen i mange av hans funderinger over hvorfor vi
gjør det vi gjør.

