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" Etter Corona, hva skjer?"

09:30 – 10:00 Registrering + kaffe

10:00 – 10:15 Lisbeth Sandmo Velkommen v/leder Rusforum Nordland 

10:15 – 11:00     Einar Einmo Ruskonsulent i en liten kommune «-muligheter eller 

begrensninger?»

11:00 – 11:45 Siv Elin Reitan Pakkeforløpet og status i kommunene

11:45 – 12:30    Sindre Iversen «Ble en av de som solgte» Mekanikerlærling 29 år. 

Brukererfaring i 12år

12:30 – 14:00 LUNCH (1 time 30 min)

14:00 – 14:45   Johnny Risjord Traumatisering, sekundær-traumatisering, re-

traumatisering  Å leve med CPTSD Ubehandlet versus behandling 

og stabilisering, to helt forskjellige verdener. 

14:45 – 15:15 PAUSE (30 min mingling)

15:15– 16:30 Fact-Teamet Lofoten

16:30 – 18:00 Årsmøte – Valg saker som ønskes meldt inn til årsmøte må sendes

styreleder på mail lisbethasandmo@hotmail.com senest 14 dager 

før konferansen.

20:00 Festmiddag

Johnny Risjord 

25 års egenerfaring som kriminell og rusmisbruker. Har sonet 8 år 

i fengsel, og har nå vært rusfri i 12 år. Utdannet Addictolog. Sitter 

som styremedlem i Rusforum og WayBack Tromsø. Medlem av 

Nettverk etter soning siden 2006. jobber som erfaringskonsulent 

/koordinator ved Bikuben

Einar Einmo Jobber som Ruskonsulent i en liten kommune på 

Helgeland. Hvilke muligheter / begrensninger ?

Siv Elin Reitan
jobber i brukerorganisasjonen Marborg og er styremedlem i Rio-

en brukerorganisasjon på rusfeltet. Har lang erfaring med å jobbe 

både inn mot system og brukere innen rus og psykisk helse. Har 

jobbet mye med undervisning om pakkeforløpet inn mot 

kommunene sammen med KoRus Nord de siste par årene. 

Styremedlem i Rusforum. Videreutdanning innen psykisk helse og 

rusarbeid.

Lisbeth Sandmo
Leder Rusforum Nordland

Fact-Teamet Lofoten

Erfaringskonsulent Nini Lilleslåtten og 
psykiater Britt Arntsen

.

Sindre Iversen Det var mer enn jeg hadde håpet på,

mailto:lisbethasandmo@hotmail.com


08:30 – 08:45 Kulturelt innslag?

08:45 – 10:15 Christine Wisløff /Michael Steroideprosjektet: Anabole steroider, en 

lillebror på rusfeltet

10:15 – 11:30   Gabrielle Welle Strand: «Hvordan taklet personer med rusmiddelproblemer 

i Norge COVID-19 pandemien?»

11:30– 12:30 Per Isdal (del 1) «MEDFØLELSENS PRIS – hva gjør arbeidet med meg?»

• Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet hos 

hjelpere (del 1)

12:30 – 13:30 LUNCH og utsjekk

13:30 – 15:00 Per Isdal  «MEDFØLELSENS PRIS – hva gjør arbeidet med meg?»

• Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet hos 

hjelpere  (del 2)

15:00 Lisbeth Sandmo Avslutning og vel hjem 

Christine Wisløff, / Michael 

Har vært prosjektleder for Steroideprosjektet, siden oppstarten i februar 2014. 

Christine var leder og hovedforfatter av håndboken som ble utgitt sommeren 

2015. Hun reiser rundt i Norge for å holde foredrag om konsekvenser av 

steroidbruk og behandling av steroidbrukere. I tillegg jobber hun med 

kompetanseutvikling, og veileder både brukere og pårørende til behandling 

gjennom informasjonssamtaler. Michael har erfaring så det holder.

Per Isdal «MEDFØLELSENS PRIS» (psykologspesialist) fra Alternativ har 

lang erfaring som terapeut for mennesker som utøver vold. I dette foredraget 

tar han opp hjelpernes situasjon og hvordan ta vare på ansatte når empati er 

deres viktigste redskap.

Gabrielle Welle Strand:

Researcher and Specialist in Addiction Medicine, I have also worked 
internationally for WHO, the UN and the European Council.
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