INVITASJON

} KONFERANSE:

”Hvor er vi når krisen rammer?”
Ambulant akutt krisearbeid i fokus
} Quality Hotel Strand Gjøvik, 18. og 19. november 2013
DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:
«Hvordan samarbeider vi i 1. og 2. linjetjenesten om å hjelpe mennesker i krise?»
PROG RAM
Mandag 18. november
09.00 Registrering
} Hvordan skal man forstå ”avventende overvåking”
(watchfull waiting) etter kriser og katastrofer?
Når blir normale reaksjoner på potensielt traumatiserende
hendelser lidelser som må behandles?
Hvordan oppdage de som har behov for ekstra oppfølging
og behandling?
Kirsti Silvola spesialist i psykiatri, RVTS og Karin Holt psykologspesialist, RVTS/DPS
} Tidlige tegn til psykose
Hvordan oppdage, behandle og samarbeid på tvers av helsetjenester.
Hilde Kristin A. Aam, spesialergoterapeut/ TIPS konsulent
Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Innlandet).
} Intervensjon og stabilisering ved ruskriser.
Bror S. Walderhaug, gestaltterapeut og konsulent i LAR-teamet
ved DPS Gjøvik. Ivar Skeie, overlege, DPS Gjøvik
} Hvor er vi når krisen rammer en hel barndom?
Behandlingslinjer for barn som er i risiko på grunn av foreldrenes
rusproblemer og/eller psykiske vansker. Erfaringer fra et pilotprosjekt.
Eva Marianne Rønning, psykologspesialist BUP Oppland
Jofrid Bjørnstad, spesialsykepleier BUP Oppland
Marte Brendstuen, ambulant terapeut BUP Oppland
20.00 Middag og sosialt samvær
Tirsdag 19. november
08.30 Programmet starter
} ”Også vi når det blir krevet……”
Praktisk samhandling mellom fyrste- og andrelinetjenesta.
Trond F. Aarre, avdelingssjef spesialist i psykiatri,
Nordfjord psykiatrisenter.
} Samarbeidsmøte på legekontoret.
Ragnhild Nordsrøm psykologspesialist DPS Gjøvik.
Elisabeth Angell, allmenlege
} Hvorfor må det bli så akutt?
Erfaringer fra Bergen omkring botilbud, samhandling
og kriseforebygging for lang tidssyke.
Audun Pedersen, spesialrådgiver Psykisk helse, Bergen kommune
Det tas forbehold om endringer i programmet.

V I ØN SK ER Å SETTE FOK U S PÅ :
} Behov for og effekt av tidlig intervensjon.
} Klinisk ambulant akuttarbeid og samhandling.
STED :
Quality Hotel Strand Gjøvik,
Strandgaten 15 inngang Elvegata, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 13 20 00, Faks 61 18 08 64
PÅ M ELD IN G :
Bindende påmelding innen 10. oktober 2013
Elektronisk påmelding på: www.sykehuset-innlandet.no/krise2013
PRISER:
Kursavgift kr. 600,- pr. dag
Dagpakke – kaffe og lunsj kr. 440,- pr. dag
To dager med overnatting kaffe, lunsj, middag mandag og frokost
- enkeltrom kr. 1710,- i dobbeltrom kr. 1510,Tilknytningsdøgn kr. 1070,Konferansemiddag mandag kveld for ikke overnattende kr. 345,Alternativ overnatting:
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun, Tlf. 611 71 011
BETA LIN G :
Faktura for kursavgift sendes ut i etterkant. Overnatting, dagpakker
og konferansemiddag gjøres opp direkte med hotellet.
STA N D S:
Deltagere inviteres til å presentere seg og aktuelle prosjekter.
Påmeldingsskjema på: www.sykehuset-innlandet.no/krise2013
RU TETID ER:
Togtider Oslo/Gjøvik: www.nsb.no
Busstider Oslo/Gjøvik (TIMEkspressen), www.nettbuss.no
SPØRSM Å L RETTES TIL
Ingunn Thomassen Berg
Tlf.: 906 54 716, ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no
Det søkes Dnlf, NPF, NSF mfl. om godkjenning som 		
kompetansegivende kurs.

