StaRus -Konferansen

2013!

Et inspirasjonsseminar
for kunnskapsutvikling innen rusfeltet

AVHENGIGHET OG RECOVERY
Begrepet «recovery» er på alles lepper.
Noen mener begrepet representerer faglig nytenking.
Andre oppfatter det som gammelt tankegods i ny forkledning. Andre
igjen tenker at begrepet alltid har vært viktig i deres tankeverden.
Og hvordan skal vi oversette begrepet til norsk:
tilfriskning, mestring, komme seg, gjeninnhentning?
TID, STED OG PROGRAM:
Tirsdag 19.03.13. Sted: KinoKino (Sandnes). Tid: kl.18.00-21.00
Etter vanlig mønster er det inspirasjonsseminar og film:
Kl. 18.00-19.00: Foredrag: Rita Nilsen, Retretten (www.retretten.no)
Kl .19.30-21.00: Film: «Requiem for a dream»

Onsdag 20.03.13. Sted: KinoKino. Tid: kl.09.00-15.00
Kl. 08.30-09.00: Registrering
Kl. 09.00-09.10: Velkommen ved Espen Enoksen, Helse Stavanger
Kl. 09.10-09.40: To korte innlegg:
Steinar Trefjord, Sandnes kommune
Trond Skarpsno, Fjordhagen
Begrepet recovery utforskes. Kan begrepet hjelpe oss til å tenke
nytt / lurt om veier til et bedre liv for rusmiddelavhengige?
Innleggene følges opp med Open space (se vedlegg)
Det serveres en enkel lunsj
Kl. 14.30-15.00 Avsluttende refleksjoner med Ingunn Svendsen, Rogaland Asenter

SEMINARAVGIFT OG PÅMELDING:
Seminaravgift: 850,Bindende påmelding innen 25.02.2013 sendes til LHKR@SUS.NO
NB! Merk påmeldingen med navn, arbeidssted, fakturaadresse og e-mail

MÅLGRUPPE:
Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet
(Brukere, pårørende, fagfolk.)

StaRus (Stavangergruppen for Rusmiddelforskning)
StaRus er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av IRIS, Universitetet i Stavanger,Rogaland A-Senter
og Stavanger Universitetssjukehus Kontaktperson: eaen@sus.no, LHKR@SUS.NO, Sverre.Martin.Nesvaag@sus.no
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Vedlegg:

Hva er en ”Open Space” – konferanse?
På en Open Space – konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett
hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerne,
deres ulike ønsker og engasjement.
Du behøver ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter og for
samtaler om det du er mest interessert i.
Det er nok at du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine
egne spørsmål og problemstillinger, og et engasjement i forhold til
konferansens tema.
•

Open Space-konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne
utformer innholdet i programmet.

•

Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling
diskuteres så lenge deltakerne selv vil.

•

Alt dokumenteres i et kompendium som alle får tilsendt pr mail.

•

Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av
Open Space-metoden.

