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Program for Rusforum Nordland 2018

«Hva med oss?»
--ulike behov, ulike tilnærminger--

Dag 1

09:30 – 10:00 Registrering + kaffe

10:00 – 10:15 Velkommen med kulturelt innslag

v/leder Rusforum Nordland Lisbeth Sandmo

10:15 – 11:15 Housing First

Remi Larsen

11:20 – 12:30 Den gode samtalen

Homofili/seksuell legning/minoritets-seksualitet

Kurt Lyngved & Sol Viksjø

12:30 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:15 Svingdørspasienter – Det å bli definert behandlingsudyktig 

“Ikke gi opp håpet” Trine Lise Ingles

14:20 – 15:30 LAR 

Sten Feragen

15:30 – 17:00 Rusproblematikk i Samisk kultur-

Finnmarksklinikken SANKS

Ellen Ingrid Gaup & Karen Inga U. Gaup

17:00 – 17:30 Kim Hansen

11 år i LAR

17:30 – 18:00 Pause

18:00 – 18:45 Årsmøte 

20:00 Festmiddag

Ellen Ingrid Gaup & Karen Inga U.Gaup

Rusproblematikk i Samisk kultur - Finnmarksklinikken SANKS.

SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud 
innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for psykisk helsevern og rus 
for den samiske befolkningen. Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
– psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

Kurt Lyngved. Den gode samtalen

Sykepleier med spes.utd psykiatrisk sykepleie, anestisykepleier, Can,mag med 

filosofi i graden. Diplom i folkehelsevitenskap.

Sol Viksjø. 

Personlig erfaring med rus og jobber nå med rusbehandling i Fossumkollektivet.

Trine-Lise Nørstad Inglès Svingdørspasient - det å bli definert som 

behandlingsudyktig. Trine-Lise har selv blitt “stemplet” som behandligsresistent, 

men ga aldri opp håpet om et bedre liv. Et liv uten rus. Etter behandling har hun

holdt flere foredrag om “å ikke gi opp håpet”.

Remi Larsen.  Housing First

«Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med 

rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på 

prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker 

skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging 

han/hun skal få»

Sten Feragen . LAR

Faglig ansvarlig for LAR i Helgelandssykehuset. Jobber i den nyopprettede «TSB 

poliklinikk» i Mo i Rana. Master i sosialt arbeid med brukermedvirkning som 

fordypning. Erfaring fra LAR i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt som 

behandler i voksenpsykiatrien

Kim Hansen

Operatør v/Høytrykksteknikk, 2 barns far, 11 år i LAR



08:30 – 08:45 Oppsummering dag 1: 

v/Lisbeth Sandmo

08:45 – 09:00 Nyheter fra Fylkesmannen 

Sita Grepp

09:00 – 10:00 Røde Kors , Gjeldsproblematikk. hjelp til selvhjelp i 

forbindelse med opparbeidet gjeld. Guro Sollien Eriksrud

10:00 – 12:00 Torget, Presentasjon av klinikkene. Hva er nytt

Rett over i pause og mingling med klinikkene

12:00 – 13:00 LUNCH samt utsjekking av rom

13:00 – 14:00 «Påtvunget Rusavhengighet» Medikamentavhengighet 

etter skader/traumer eller annen legebehandling

Overlege Arild Holdø

14:00 – 15:45 Anabole Steroidet Prosjektet 

Christine Wisløft 

15:45 – 16:00 Oppsummering og Avslutning

v/Lissbeth Sandmo

Takk for oppmøte vel hjem

Overlege Arild Holdø Påtvunget Rusavhengighet 

Medikamentavhengighet etter skader og traumer eller annen legebehandling.

Arild Holdø er overlege ved Sigma Nord, Har vært kommunelege i mange år og  er nå 

spesialist i Rus- og avhengighetsmedisin

Christine Wisløff, Steroidprosjektet

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.

Sita Grepp

Nyheter fra Fylkesmannen

Guro Sollien Eriksrud Røde Kors. Gjeldsproblematikk.

Hjelp til selvhjelp i forbindelse med gjeld/gjeldsproblematikk opparbeidet under rus, 

og som kan føre til tilbakefall.

Torget. Klinikkene presenterer seg Hva er nytt?

Sigma Nord

Rødbergodden Behandlingssenter

Fossumkollektivet

Nordlandsklinikken

Re-Start

KER

Avrusning og utredning

Rusavdeling Helgelandssykehuset
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