Fagdag om pårørende til mennesker med
ruslidelser og psykiske lidelser
Thon Hotel Høyers Skien onsdag 29. august 2018
Pårørende til rusavhengige og psykisk syke er i en vanskelig og belastende situasjon, ofte i veldig lang tid. Hva gjør
det med dem? Hvordan kan de hjelpes? Hvem er de? Fagdagen vil gi økt kunnskap om pårørendes situasjon med
spesielt fokus på barn og unge

Målgruppe:
Kommuneleger, fastleger, legevakt, rus og psykiske helsetjenester, hjemmetjenester, NAV, TSB, psykisk helsevern,
politi og kriminalomsorgen. Kurset er for deltakere som har arbeidssted i kommuner og andre instanser i
Telemark fylke. Kurset er også aktuelt for brukere og pårørende.

Foredragsholdere:
Anne-Kristin Imenes, Spesialrådgiver og psykologspesialist ved KoRus - Sør.
Petter Nyquist (Petter Uteligger) og en av deltakerne fra fjernsynsprogrammet = Kaffe

Påmeldingsfrist: 17. august

Kursavgift: Kr 500,-

Påmelding: https://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
Flere opplysninger: reidar.vibeto@korus-sor.no
Vedr. påmelding: hanne.kvammen@korus-sor.no

Program, med forbehold om endring
09:00 - 09:30: Registrering
09:30 - 09:40: Velkommen
09:40 - 11:30: Anne-Kristin Imenes, KoRus – Sør, Med fokus på barn som pårørende.
11:30 - 12:30: Lunsj
12:30 - 14:30: Petter Nyquist med pårørendebriller på. Hva kan suksessfaktorer være både for den rusavhengige
og han/hennes pårørende for å få et bedre liv. Hvordan kan hjelpeapparatet ivareta pårørendes
behov? Kom og hør Petters tanker, erfaringer og meninger om temaet.
14:30 - 15:30: Debatt og eventuelt gruppearbeid v/Reidar Pettersen Vibeto, KoRus - Sør og Tove Dalene Værnes,
Veiledningssenter for pårørende og evt. aktuelle paneldeltakere

Om foreleserne
Anne-Kristin Imenes jobber som seniorrådgiver i KoRus - Sør. Hun er psykolog og spesialist i klinisk barne- og
ungdomspsykologi siden 2013, og hun har jobbet som psykolog siden 2002.
Anne-Kristin har lang erfaring som kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune. Våren 2018 ga hun
ut boken «Allmennpsykologi. Psykisk helsearbeid i kommunen» på Gyldendal Norsk forlag.
Hun har erfaring fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Nøtterøy og Tjøme, fra BUPA Psykisk helsevern for barn
og unge, fra familievernkontor og fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune.
Petter «Uteligger» Nyquist. I november 2014 forlater Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo
blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera dokumenterte
Petter livet på gata. Han er også kjent fra programmet Fra gata til Nordkapp og = Kaffe.
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