Program } Nasjonal konferanse

7. nasjonale konferanse:

Menneskerettigheter,
tvang og etikk
- RoP lidelser og tvang
For hvem, når og hvordan?

- Medisinfri behandlingsenhet
For hvem, når og hvordan?

Scandic Hotell, Hamar } 26. og 27. november 2014

KONFERANSEN ARRANGERES AV:

I SAMARBEID MED:

VELKOMMEN
Kjære alle dere som arbeider for et bedre psykisk helsevern !

Det er med stolthet vi kan invitere til den 7. ”Hamarkonferansen”. Vi har hvert år løftet fremt et viktig
tema særskilt. For å sette tydelig fokus på det som gjelder mest dette året så har vi valgt to ”særemner”.
Rus og psykisk lidelse (RoP) fikk mye oppmerksomhet både i valgkampen, og etter at den nye regjering
overtok. Retningslinjen for RoP lidelser er kommet ut og skal implementeres i alle foretak. Veilederen
for ACT team er fornyet og utvidet til FACT, fleksible ACT team. Alle organisasjonene som er involvert
i konferansen har et stort engasjement for RoP pasienter. Norsk psykiatrisk forening meddeler med
tilfredshet at Legeforeningen har gitt ”rus og psykiatri” særskilt oppmerksomhet som utviklingsområde,
og vi kan glede oss over den nye spesialiteten innen rus og avhengighetsmedisin.
”Medisinfrie enheter” har kommet opp som et viktig tema, fremmet av brukerne som har kjent medisinenes effekter på kroppen. Brukere har stilt krav om at det må etableres et frivillig reelt alternativ til
dagens vanlige behandlingstilbud. Oppdragsdokumentet pålegger landets helseforetak å utvikle et slikt
alternativ. Konferansen vier ”medisinfrie behandlingsforløp” særlig stor oppmerksomhet.
Hamarkonferansen har i alle år vært en bredt orientert konferanse med deltagelse fra alle typer helsepersonell, pasienter, pårørende og ledere. Dette gjør Hamarkonferansen til et viktig treffpunkt for alle som
blir berørt av psykisk helsevern i kommunene og spesialisthelsetjenesten .
I år er vi tilbake til ”den riktige uka”, den siste i november, og håper at riktig mange får anledning til delta.
Velkommen til Hamar i november!

Morten Lang-Ree

Ketil Joachim Ødegaard

adm. dir. Sykehuset Innlandet HF

leder, Norsk psykiatrisk forening

PROGRAM O N S D A G 2 6 . N O V E M B E R
TEMA: GENERELT OG ÅPNING
Ordstyrer: Jørgen Brabrand
0800

Registrering

0900

Kultur, musikk } Karoline Amb (Prøysen)

0910

Velkommen. 								
Psykisk helsevern/rusavhengighetsbehandling som satsningsområde
} Peder Kr. Olsen, adm. direktør HSØ, og Hege Gjessing, president DNLF

0920

Åpningsforedrag } Astrid Nøkleby Heiberg, statssekretær HOD

0950

”Tvang i psykiatrien: en studie i skjæringspunktet mellom jus og psykiatri”
} Rigmor Randi Diseth, Cand jur. dr philos, Institutt for klinisk medisin, UiO

1020

Pause

1035

Begrepet ”psykotisk på gjerningstidspunktet” - hvordan kan en psykotisk episode
uavhengig av rus skilles fra en psykotisk episode under rus?
} Jim Åge Nøttestad, psykologspesialist, medlem av ”tilregnelighetsutvalget”

1110

Pause

1120

Tvungen behandling og integrert ettervern ved rusavhengighet
} Jon Storaas, leder av RIO

1200

Bruk av tvang ved behandling av gravide rusmisbrukere
} Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist

1225

Lunsj
Ordstyrer: Jan Olav Johannessen

1320

Medisinfrie behandlingsløp, hvorfor og hvordan?
} Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp

1345

Introduksjon av Soteria Bern og ”tidlig intervensjons bevegelsen”
} Jan Olav Johannessen

1355

”Soteria ‑ 30 years of milieutherapeutic trygghet and individual empowerment”
} Markus Haun, MD, senior Medical Resident, Soteria Bern

1455

Vi går til workshops
} se egne program for workhops på neste side

1630

Slutt for dagen

WORKSHOP A: J U S S O G K O N V E N S J O N E R
Menneskerettighetene og ”tvangslovene” - Rettigheter og begrensinger i praksis
Ordstyrer: Jørgen Brabrand
1500

Menneskerettighetsbrudd, eksempler
} Rigmor Diseth

1515

Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Brudd på menneskerettighetene i psykiatri slik FN tolker og beskriver det nå
} Andreas Landsnes, sjef Akuttpsykiatrisk avdeling Helse Bergen

1530

Diskusjon

1555

Kaffepause

1605

Diskusjon

1620

Hva hørte vi og hva må vi aldri glemme?

1630

Slutt

WORKSHOP B: M E D I S I N F R I E B E H A N D L I N G L Ø P

Ønske, behov og det gjennomførbare
Ordstyrer: Jan Olav Johannessen
1500

Hvor går grensa for frivillighet?
} Guri Hestflått Gabrielsen, avdelingsleder I Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO)
tilsynsavdeling og Kristin Høgdahl, fungerende leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1520

”Housing first” Sandnes
} Britt Ellinor Scott, leder av Gauselskogen og ansvarlig for ”Housing First” -prosjektet i lag
med Sandnes kommune

1535

Diskusjon

1555

Kaffepause

1605

How to make eachother good in an international context } Markus Haun

1620

Oppsummering: Ola Marstein

1630

Slutt

WORKSHOP C: F O R S K N I N G
Fra forskning til bedre praksis
Ordstyrer: Maria Løvsletten
1500

Gir forskning og kvalitetsarbeidet forskjell i klinikken?
} Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent SuS

1515

Alternativer til tvang, sett fra et fag- og forskningsperspektiv
} Tonje Lossius Husum, psykologspesialist og forsker

1530

Diskusjon

1555

Kaffepause

1605

Diskusjon

1620

Oppsummering

1630

Slutt

WORKSHOP D: R U S O G P S Y K I S K L I D E L S E

(PLENUMSALEN)

Fra ”Mellom alle stoler” til helhet i praksis, fra institusjon til kommune
Ordstyrer: Jon Storaas, RIO
1500

Er det forskjell på hjelp ved psykisk lidelse, ruslidelse, eller begge samtidig?
} Lars Lien, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

1515

FACT, Fleksible ACT team
} Anne Landheim, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

1530

Diskusjon

1555

Kaffepause

1605

Diskusjon

1620

Oppsummering

1630

Slutt

WORKSHOP E: A M B U L A N T O G K O M M U N A L M I L J Ø T E R A P I
”Sammen om mestring”.
Fra sykehus til....
Ordstyrer: Kurt Lyngved, faggruppeleder for de psykiatriske sykepleierne, NSF
1500

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne,
et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten
} Trond Hatling Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA

1530

Diskusjon

1555

Kaffepause

1605

Diskusjon

1620

Oppsummering

1630

Slutt

ONSDAG KVELD 26. NOVEMBER

1845

Mottakelse

1900

Underholdning

1830

Middag
Skjemt og alvor } Nils A. Røhne, ordfører i Stange
Barnas sak } Anne Kristine Bergem, forfatter, styremedlem ”Barns beste”

PROGRAM T O R S D A G 2 7 . N O V E M B E R
Ordstyrer: Lars Lien
0830

Kultur og musikk
} Roar André Bakken, multikunstner

0840

Menneskets iboende verdighet og menneskerettighetene
} Tore Frost, filosof

0920

”Empati under press”. Miljøterapi under krevende forhold
} Marthe Bjørgum, enhetsleder, Sikkerhetsenheten, Nordlandsykehuset

0950

Pause / utsjekking		

1010

Motivasjon og andre etiske dilemma ved tvangsbehandling av ruslidelser
} Svein Skjøtskift, ass. avd. direktør Avd. for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus

1040

RoP retningslinjene; kan vi nå alle?
} Lars Lien, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

1110

Pause

1120

Å være nære pårørende når tvang er aktuelt
} Atle Utkilen, nestleder, LPP

1140

Brukerperspektiv på alternativer til tvang
} Dagfinn Bjørgen, prosjektleder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

1220

Lunsj
Ordstyrer: Knut Hestad

1310

”Practice as usual”, det er rom for endring, men hva vil vi mangle og for hvem?
Betraktninger fra en ”hverdagspsykiater”
} Terje Vestheim, overlege, SI-Sanderud

1340

Kommentarer og spørsmål i plenum

1350

Pause

1400

Debatten: Medisinfrie enheter. For hvem, hvordan, og hva er en ”målbar” modell?
} Olav Nyttingnes, psykolog, forsker Ahus, tidligere i Rådet for psykisk helse

1515

Oppsummering, evaluering og informasjon om neste årskonferanse
} Asgeir Bragason, styremedlem Npf

1530

Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmeldingen gjøres elektronisk
Påmeldingsfrist: 15. oktober
Betalingsinformasjon
} Påmeldingen er bindende og er gyldig når betaling er registrert hos oss. Faktura blir sendt ut
når påmeldingsfristen er ute.
} Overnatting er inkludert i kursavgiften.
} Rom som er bestilt og som ikke blir benyttet

(ikke avbestilt), blir belastet kursdeltaker.
NB! Dersom behov for flere netter enn oppgitte alternativer, må deltaker selv ta kontakt
med hotellet for bestilling, og betale dette ved
utsjekking
} Service fra hotellet utover dette må betales av

deltakeren selv. Eksempel: minibar/bar, bestilling av mat utenom måltider som er oppgitt i
programmet etc.
Kontaktinformasjon
Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til:
} E-post: tvang@sykehuset-innlandet.no

Hotellet
Scandic Hamar
Vangsveien 121, 2318 Hamar
Telefon +4721614000
E-post: hamar@scandichotels.com
www.scandichotels.no
Transport
} Rutetider NSB:
Telefon 815 00 888 eller www.nsb.no
} Taxi Hamar:

Telefon 03650
Parkering
De som bor på hotellet får gratis parkering.
Parkeringsbevis hentes i resepsjon.
Aktuelle lenker
www.sykehuset-innlandet.no
www.nsf.no
www.norskpsykiatriskforening.no
www.legeforeningen.no
www.psykol.no
www.mentalhelse.no
www.lpp.no
www.rio.no
www.psykiskhelse.no
www.hamar.kommune.no

GODKJENNINGER
Allmennmedisin: godkjennes med 13 poeng som
valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: godkjennes med 13 timer
som valgfritt kurs for leger under spesialisering
og for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 13
timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: godkjennes med 13 timer som valgfritt
kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
NSF: godkjent som meritterende for godkjenning
til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie
med totalt 15 timer.
Norsk Psykologforening: godkjent som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet med 14 timer.

PÅMELDING OG PRISER
Påmeldingen gjøres elektronisk på: www.sykehuset-innlandet.no
Det er absolutt billigst å melde seg på før 15. oktober.

Påmelding INNEN 15.10.2014

Påmelding ETTER 15.10.2014

Medl. brukerorganisasjon

Medl. brukerorganisasjon

n Kun dagpakke (inkl. lunsj og pausemat)

kr. 1700,- / kr. 1000,-

kr. 2100,- / kr. 1700,-

n Kursavgift inkl. full pensjon, enkeltrom

kr. 3000,- / kr. 2300,-

kr. 3600,- / kr. 3000,-

n Kursavgift inkl. full pensjon, dobbeltrom

kr. 2850,- / kr. 2175,-

kr. 3300,- / kr. 2875,-

n Kun dagpakker (inkl. lunsj og pausemat)

kr. 2400,- / kr. 1600,-

kr. 2800,- / kr. 2400,-

n Kursavgift inkl. full pensjon, enkeltrom

kr. 3725,- / kr. 3000,-

kr. 4150,- / kr. 3725,-

n Kursavgift inkl. full pensjon, dobbeltrom

kr. 3575,- / kr. 2800,-

kr. 4000,- / kr. 3575,-

dato/dagpakke/overnatting

n Påmelding kun onsdag 26.11.2014
n Påmelding kun torsdag 27.11.2014

n Påmelding både 26. og 27.11. 2014

n Middag 26.11. for ikkeboende

kr. 850,-

Tilknytningsdøgn 25. – 26.11.2014
n Overnatting enkeltrom/dobbeltrom

kr. 905,-

n Middag 25.11.

kr. 320,-

Dersom overnatting i dobbeltrom; hvem ønsker du å dele rom med?

