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Program for Rusforum Nordland 
27. - 28.januar 2020

Dag 1
" SORG OG TRAUMER I NÆRE RELASJONER"

09:30 – 10:00 Registrering + kaffe

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

10:15 – 12:30 Kari Lossius (Del 1)

«Marerittet som aldri tar slutt»… om å forstå traumer og sorger

12:30 – 13:45 LUNCH

13:45 – 14:45 Ole Jakob Westvik

Sorg og medavhengighet.

14:45 – 15:00 PAUSE

15:00 – 15:45 Pårørende erfaring

15:45 – 17:00 Kari Lossius (del 2

«Marerittet som aldri tar slutt»… om å forstå traumer og sorger

Kort pause

Årsmøte – saker som ønskes meldt inn til årsmøte må sendes styreleder på mail 

lisbethasandmo@hotmail.com senest 14 dager før konferansen.

20:00 FESTMIDDAG

Kari Lossius

«Marerittet som aldri tar slutt»…om å forstå traumer og 

sorger

Spesialist i klinisk psykologi siden 1989. Hun har jobbet med 

rusbehandling i over 30 år, som terapeut, forsker og leder. Hun er 

ansatt på Universitetet i Bergen hvor hun veileder 

psykologistudenter i kliniske ferdigheter og er tilknyttet 

helsetjenesten ved UiB. Hun har nå sin egen praksis i Bergen 

Lossius sitter i styret for RIO og i fagrådet for ADHD Norge. Hun 

er medforfatter av 8 bøker innen emneområdene psykologi, rus og 

behandling. I tillegg har hun skrevet flere fagartikler og kronikker. 

Lossius er en flittig brukt foredragsholder, både nasjonalt og 

internasjonalt.

Lisbeth Sandmo

Leder for Rusforum Nordland

Ole Jakob Vestvik (Metodistprest, Terapeut, etisk rådgiver)

Sorg og medavhengighet.

Ole Jakob studerte teologi ved Metodistkirkens teologiske 

seminarium i Øverås, og psykoterapi ved Gøteborgs Tekniska

Institut. Han har også studert sosiologi, psykologi, pedagogikk og 

«mennesket i vekst og utvikling» ved Uppsala Universitet.

Har jobbet som lærer ved Soltun Folkehøgskole, som terapeut og 

etisk veileder for Sigma Nord og prest i den Norske Kirke. Ole 

Jakob er godt kjent med sorg og traumer i sin jobb som sjelesørger 

og etisk veileder. 

Pårørende erfaring
Beate

mailto:lisbethasandmo@hotmail.com


08:30 – 08:45 Kulturelt innslag:

08:45 – 09:00 May Hege Kaspersen, Linn Wold Lyngseth, 

Fri på veien mot et rusfritt liv.

Arbeid, bolig, nettverk.

09:00 – 09:45 Pårørende erfaring v/Sandra

09:45 – 10:15 PAUSE

10:15 – 12:00 Thor Brekkeflat Gateprest.

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 15:30 Ronny Renè Nilsen

"Fra politi, til kriminell, til en jeg liker og er glad i"

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

Nytt tilbud i Bodø, May Hege Kaspersen, Linn Wold Lyngseth

Fri ;på veien mot et rusfritt liv.

Arbeid, bolig, nettverk.

Pårørende erfaring
Sandra

Erfaringer gjennom 20 år  med en rusmisbrukende av sin bror

Thor Brekkeflat Gateprest.

«Jeg og de normale» tanker fra en gateprest

Thor er prest og bergenser, mest kjent som mangeårig gateprest i Kirkens 

Bymisjon. Han har også erfaring som reporter fra TV2. Han har jobbet 

med mennesker i mange livssituasjoner og ikke minst blant dem som 

rammes av ulike kriser, og som kjenner på å være på utsiden av det gode 

selskap. Han har drevet med motivasjon for ulike grupper, da med 

målsettingen: «Hva skal til for å komme seg videre, bryte med det som 

holder deg fast og finne frem til det livet du ønsker»?
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Dag 2
" SORG OG TRAUMER I NÆRE RELASJONER"

Ronny Renè Nilsen

"Fra politi, til kriminell, til en jeg liker og er glad i"

Tidligere politimann med flere utenlandsoppdrag både fra forsvaret og i 

politisammenheng. Rusavhengig i tilfriskning med et stort 

samfunnsengasjement. Spesielt interessert i mennesker og 

endringsprosesser.

«Jeg tror at potensialet i hvert menneske er enormt. Ingen mennesker 

slipper unna utfordringer, men hvordan vi håndterer disse, er det som til 

enhver tid definerer hvem vi er».


