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Program for Rusforum Nordland 
28. - 29.januar 2019

Dag 1
«SKAM OG SKYLD?»

09:30 – 10:00 Registrering + kaffe

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

10:15 – 11:15 Frid Hansen Skam og skyld i det terapeutiske rom

11:15 – 11:30 PAUSE (15min)

11:30 – 12:30 Frid Hansen Skam og skyld i det terapeutiske rom

12:30 – 13:45 LUNCH (1 time 15min)

13:45 – 14:45 Siv Elin Reitan Gravide I LAR (nye retningslinjer for gravide I LAR)

14:45 – 15:00 PAUSE (15 min)

15:00– 16:00 Sigrid Beathe Edvardsen “Pappas prinsesse”

16:00 – 17:25 Sigrid Beathe Edvardsen “Pappas prinsesse” forts

17:30 – 18:15 Anniken Wiik Barn som pårørende/Barn av alkoholiker (fortelling fra 
virkeligheten)

18:15 - Årsmøte – saker som ønskes meldt inn til årsmøte må sendes styreleder 
på mail lisbethasandmo@hotmail.com senest 14 dager før konferansen.

20:00 - Festmiddag

Sigrid Beathe Edvardsen“Pappas prinsesse” Sigrid Beate
berørte hele Norge da hun sto frem med sin historie. 
Hun var pappas prinsesse, og ble utsatt for misbruk fra hun
var seks år gammel og til hun var langt opp I tenårene.
I 2001 ble hun dømt for å ha drept sin egen far. 
Skam er den værste følelsen, som er tyngst å leve med,
og å endre. Sigrid Beate forteller med levende energi, og
Kommer med eksempler de fleste kan kjenne seg igjen i.

Frid Hansen
Psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært ansatt på 
Borgestadklinikken siden 1986 og som fagsjef frem til februar 2014
2014 fagsjef i Kompetansesenter – rus; region sør ved 
Borgestadklinikken. 2016 ansatt som Seniorrådgiver/psykologspesialist 
ved Borgestadklinikken, Blå Kors Sør. 2017 sluttet hun ved klinikken

Siv Elin Reitan
Jobber til daglig i Rusmisbrukerens interesseorganisasjon som 
brukermedvirker. I tillegg i Marborg formål drive Exit Narvik. Hun har to 
barn, en sønn på 12 og ei datter på 1 år. Siste graviditet fullførte hun ved 
hjelp av LAR. Hva er tankene rundt de nye retningslinjene? Hvilke 
holdninger har fagfolk ifh til gravide i LAR? Hvilket tilbud finnes til 
gravide i LAR?

Lisbeth Sandmo
Leder Rusforum Nordland
Konferanseleder….. Velkommen

Anniken Wiik
vokst opp i et hjem med rus, bred erfaring med hjelpeapparat. Har 
jobbet med barn som pårørende i 7 år, både på frivillig basis, og gjennom 
ordinært arbeid. Brenner for bla. åpenhet rundt sårbare og vanskelige 
tema.

.
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08:30 – 08:45 Kulturelt innslag:

08:45 – 09:00 Sita Grepp «Nytt fra fylkesmannen»

09:00 – 10:00 Janne Nerland Pakkeforløpet (nytt fra 1.januar 2019)

10:00 – 10:15 PAUSE (15 min)

10:15 – 12:00 Line Marie Jensen Skyld og Skam

12:00 – 13:00 LUNCH (1 time)

13:00 – 14:00 Rita Nilsen & Johnny Risjord (inkl pause)  Skyld og Skam

14:00 – 15:30 Rita Nilsen & Johnny Risjord (inkl pause

15:30 – 15:45 Avslutning og vel hjem (Lisbeth Sandsmo)

Rita Nilsen
Utdanningskonsulent, kurs og foredragsholder for NADA Norge. 20 års 
arbeidserfaring som likeperson i rus og kriminalomsorgsarbeid. Grunnla og drev 
Retretten frem til i 2018

Sita Grepp
Nyheter fra Fylkesmannen

Line Marie Jensen (51 år) Skyld og Skam 
Født og oppvokst i Lofoten. Mamma til to voksne barn og Gründer og daglig 
leder av Henningsvær Lysstøperi/kafé. Min filosofi og livserfaring som utsatt for 
omsorgssvikt og overgrep er at det i kjernen av oss alle mennesker finnes et 
«helt rom» hvor alt er like helt. Vi er ikke ødelagte for livet uansett hvor mye 
smerte vi har vært utsatt for. Det er tapet av oss selv vårt livs potensiale som er 
selve kilden til smerten vi bærer på. Jeg opplevde dette selv for 20 år siden og 
det skulle vise seg og bli mitt vendepunkt i livet. Livet endret seg sagte fra å leve 
som et offer til å gjenfinne verdighet og livsglede.
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Dag 2
«SKAM OG SKYLD?»

Janne Nerland
Pakkeforløpet som innføres 01.01.2019
Janne Nerland er klinikkleder ved Rødbergsodden Behandlingssenter

Johnny Risjord
25 års egen erfaring som kriminell og rusmisbruker. 8 år i fengsel, nå 9 år 
rusfri. Utdannet som Addictolog og jobber i dag som rusterapeut, sitter i 
styret i Rusforum og WayBack Tromsø. Medlem av Nettverk etter soning 
siden 2006.


