STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL
STANDUP - KVELDSUNDERHOLDNING

Begge kvelder kl.21
Merethe Karma Lindstad

Mandag

Program

Tommy Steine

Tirsdag

Eksterne foredragsholdere tar for seg temaer som
samarbeid, forebygging og inkludering, samt
oppfølging, rehabilitering og ettervern.

Fag og erfaring på samme lag

31.10 - 02.11.2022

Du vil treffe likepersoner, pårørende og fagpersoner
som daglig jobber med mennesker der rus og psykisk
utfordringer er en del av hverdagen.
Kombinasjonen av egenerfaringer og spennende
faglig innhold gjør dette til en konferanse der alle
kan finne både inspirasjon og faglig utbytte,
uavhengig av bakgrunn

INFORMASJON/PÅMELDING:

Følg Bli sett-konferansen
ARRANGØRER

Bakgrunnsbilde hentet ifra gratistjenesten PEXELS
Fotograf: luizclas

Samhandlingsarena - Rus og psykisk helse

MANDAG 31.10
TEMADAG

Kl.12.00:

Kl.12.30:

Line Eikenes Langsholt
Rådgiver i brukermedvirkning
Helsedirektoratet
METALHEADS AGAINST BULLYING

Samhandling og samskapning

Å reise seg, tross alle odds

Konferansiere: Werner Christie og Birgit Valla

Konferansier: HÅGEN HAUGRØNNINGEN

Kl.09.00: Samskaping til handling og muligheter for å

møte pårørendes behov bedre. På individ-,
gruppe- og samfunnsnivå.
Kl.09.15:

Mobbing og utenforskap
Ved Leif Munkelien og Eirik Nesset
Kl.13.30:

Kjell Torstein Hagen
Primus motor - Bli sett-konferansen

Kjell vil prate om i fra utenforskap i en liten bygd som Gol,
til hans engasjement idag innen forebyggende,
oppfølging og ettervern i samme bygda.
Kl.14.00:

Kl.15.00:

Sebastian Christensen
Kl.10.15:
JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN - Å bli til i den andres blikk.
Kl.11.30:

Medmenneskeprisen
Takk for at du så meg

Kl.11.50:

Verdien av å bli sett i fellesskap
(Temafilm)

Kl.12.15:

Lunsj

Kl.13.30:

*Grete Sætermo Rugland
NKS Veiledningssenter for pårørende
*Per sandvik
Styreleder Ivareta

Kl.14.30:

Ragna Torkelsgard

Berat Jusufi
Fra utenforskap til miljøarbeider

Berat rømte fra Hallingdal etter en trøblete ungdomstid.
Han er nå tilbake for å vise at ingen fortid er for belastet til
at man ikke kan snu, og dermed få en positiv fremtid.

Trine Hansen
Hvordan ble Trine rusavhengig?

Trine Hansen er ein av dei «usynlege» som gjennom mange år
har skjult ein alvorleg rusavhengighet bak A4- glansbildet.

Mikael Niaz Ali
Fra gjengleder til håpsbærer

Mikael var tidligere Young Guns medlem. Nå gjør han det han kan
for å få unge ut av miljøet.

Samskaping om læring og mestring.
Hallinghelse

Kl.16.00:

WORKSHOP:
Like umulig om du blir sett?

Kl.17.15:

Sofapraten ved Hågen

Fag og erfaring på samme lag

DAGENS TEMA:

PÅRØRENDEDAGEN

"LIKE UMULIG OM DU BLIR SETT?"
Konferansier: HÅGEN HAUGRØNNINGEN

ONSDAG 02.11

TIRSDAG 01.11.

Kl.15.45:

WORKSHOP

Hvordan møte pårørendes behov mer helhetlig?
V/ Birgit og Werner

Oppsummering ved Werner
Det er regnet inn 15 min pauser ca. hver trekvarter/time

Endringer i programmet kan skje!

Kl.08.30:
Kl.08.45:

Åpning
Marius Løken

Gutten som overlevde
Da Marius var 22 år fikk han livet snudd på hodet og
overlevde det media kalte for “Halloween-drapet”. Han ble
kastet ut i det ukjente, og lite visste han at dette skulle bli
en givende og spennende reise innenfor psykisk helse.
Kl.09.45:

Hågen Haugrønningen

Bli sett,hørt og tatt på alvor
Hågen ble av mange offentlige ansatte beskrevet
som *Verst I Hedmark.*
De siste tolv årene har han vært en ettertraktet
foreleser, veileder og sparringspartner både i det
private og for offentlige aktører under temaene
kommunikasjon, ledelse og selvledelse.
Kl.10.45:

Kl.11.45:

WORKSHOP MED HÅGEN
Sånn blir du sett, hørt og tatt på alvor
Arild Brakstad

Det sorte gullet
Få et unikt innblikk i hvordan angst og tvangstanker
kan overmanne ens liv, og hvordan man kan snu det til
en skapende kraft å omfavne selv de mørkeste tanker
og følelser.
Kl.13.00:

Avslutning/lunsj

Samhandlingsarena - Rus og psykisk helse

