PROGRAM – TORSDAG 15. september
Andre parallellsesjon 15.30-17.00
1: Workshop

Særlige tiltak: Digital marginalisering
Samhandling i NAV – Fra møter ved pulten til ansiktsløs saksbehandling – ROP-brukernes erfaringer med Digitalt utenforskap blant bostedsløse med ruslidelser (Kai-Ove Norkyn)
digitalisering av NAVs tjenester (Ann-Mari Lofthus)

2: Symposium

Recovery – Når ord ikke strekker til. Musikkterapi i oppsøkende psykisk helse- og rusteam

3: Workshop

Implementering av musikkterapi i FACT team – erfaringer fra
Oslo.
(Hans Petter Paulen Solli)
Særlige målgrupper – selvmordstanker/spillavhengighet

4: Symposium

Selvmordstanker hos pasienter med psykiske lidelser og samtidig rusmisbruk: analyse av data fra
nasjonale pasientregister innen psykisk helsevern for voksne
(Helle Wessel Andersson)
Recovery – Skrivekunst

Presentasjon (premiere) på to av seks korte filmer om
musikkterapi i rus og psykisk helse.
(Torhild Kielland og Reidar Dale)

Musikkterapi som bro til sosial recovery i FACT
(Marie Strand Skånland)

Med ønsker | uten hjelp
Hva gjør at personer som ønsker hjelp for spillavhengighet, ikke mottar spesialisert behandling?
(Dagny Adriaenssen Johannessen)

Skrivekunst som recovery – erfaringer fra et utviklingsprosjekt
(Sidsel Busch, Sofie Kragh-Müller, Sigga Susanne Grudzinski)
5: Workshop

Særlige målgrupper – Unge
Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling?
(Regine Bakken)

Recovery efter stofbehandling: betydningen af tidligere stressfulde
oplevelser
(Sidsel Karsberg)

6: Symposium

Recovery – IPS
Erfaringer med IPS i oppsøkende behandlingsteam (Beate Brinchmann)

7: Workshop

Integrerte tjenester og samhandling på tvers
Mange – og varierende veier til kommunale helse- og
velferdstjenester (Mona Jerndahl Fineide)

8: Workshop

"Hekta på jobb" - Et forskningsprosjekt blant personer med rus- og avhengighetslidelser. (Eline Borger Rognli)

Effekter af integreret behandling af dobbeltdiagnose – REDD-PAC projektet Hva hemmer og hva fremmer integrerte og helhetlige tjenester for ROP(Solvej Mårtensson)
gruppen i FACT? INNOFACT (Tor Helge Tjelta)

Somatikk – LAR/dødelighet
PRIO-projektet: On-site primärvård i LARO (läkemedelsassisterad
rehabilitering vid opioidberoende) (Katja Troberg og Disa Dahlman)

9: Symposium

Fra viden til praksis for unge med dobbeltdiagnose – afdækning af
internasjonal og dansk viden om guidelines og centrale referencepunkter
(Birgitte Thylstrup)

Multimorbiditet hos pasienter som mottar legemiddelassistert
rehabilitering – betydning for praksis (Anne Berit Bech)

Dødelighed hos Dobbelt Diagnose patienter der modtager integreret
behandling under indlæggelse (Signe Wegman Düring)

Integrerte tjenester og samhandling på tvers - IDDT
Integrated Dual Disorder Treatment - Brief introduction to IDDT, Experiences with the implementation of IDDT in clinical practice in the USA, Short presentation of the Norwegian version of the IDDT manual (Lorna Moser,
Maria Monroe DeVita, Hanne Clausen, Lars Linderoth)

10: Workshop

Særlige målgrupper – Eldre/kognitiv svikt
Kan økt alkoholbruk skape forsinkelser i utredning av kognitiv svikt og
demens blant eldre? (Ben Kvamsvåg)

17.00

Dag 1 slutt

Skrøbelighed og kognitiv dysfunktion som tidlige markører for
ulighed i sundhed (Henrik Thiesen)

Oppsøkende benadlingsteam for eldre. Erfaringer fra et norsk
FACT-team (Torfinn Lødøen Gaarden)

