World Association for Psychosocial Rehabilitation
Praktisk informasjon:
Påmelding kun ved epost til
Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no
Betaling skjer via giro i ettertid.
Påmeldingsfrist: 25. mai
Følgende opplysninger må følge påmelding:
For ansatte i Bergen Kommune:
Navn, Ressursnummer, Arbeidssted, Telefon arbeid.
Mail adresse
For ansatte andre steder:
Navn, Fakturaadresse, Arbeidssted, Telefon arbeid.
Mailadresse

For ansatte i Helse Bergen:
Navn, Fakturaadresse, Arbeidssted, Telefon arbeid
Mailadresse
Må oppgi Meridanummer,

WAPR Norge og Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Institutt for
helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.
Teknisk arrangør: Tverrfaglig forum - Bergen

Tema:

Rett til et meningsfullt liv og hjelp som hjelper
En dag med fokus på rettigheter og valgmuligheter for mennesker
som erfarer psykiske helse- og rusutfordringer

Tirsdag 31. Mai, 2022

Personer som melder seg på privat:
Navn, personnummer, Adresse. Mailadresse

Kl. 08.00 -15.15

Eventuelle spørsmål:
Mail:Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no
Eller Tlf. 94 52 52 64/97 66 29 18 tirsdager 10.00-15.00

Tabernaklet, Marken 7

Konferanseavgift:
Fagpersoner kr. 950,Medlemmer av WAPR Norge kr. 500,For brukere, pensjonister og pårørende kr 350,-.
Lunsj, kaffe/te og frukt er inkludert.
Husk å melde fra i epost om eventuelle allergier eller dietter

Sted:

Vi vil arrangere et Come together for tilreisende gjester
og andre WAPR venner mandag 30.5 kl 1700 - 1900
Meld fra ved påmelding om du vil delta.
Kurset er søkt godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie.
Kurset er også søkt godkjent som tellende i kompetansehevingsprogram i klinisk fagstige
i Fagforbundet og som vedlikeholdsaktivitet til spesialist i NPF.

Tirsdag 31. mai 2022. 08.00 - 15.15 Konferanse
VAKL
08.00-08.30 Registrering
08.30-08.45 Velkommen og introduksjon til dagens tema.

I årets program vil vi rette søkelyset mot rettigheter og
valgmuligheter for mennesker som erfarer psykiske helse
og rusutfordringer. Tre områder vil være i fokus.
Quality Rights er et praksisnært kursprogram utarbeidet
av Verdens helseorganisasjon. Det tar opp ulike temaer
knyttet til menneskerettigheter og psykisk helse.
Stemmehøringsgrupper finnes i en rekke land. De
beskrives som trygge og aksepterende arenaer, der
mennesker kan komme sammen og dele erfaringer med
å høre stemmer eller ha uvanlige opplevelser.
Pårørendes situasjon kan være krevende og fortvilende.
På seminaret vil vi diskutere pårørendes rettigheter og
hva pårørende selv mener skal til for å bedre deres situasjon.

Audun Pedersen og Marit Borg

08.45-10.30 Quality Rights. Peter McGovern. Peter er psykiater, ansatt på

Modum Bad og har jobbet med Quality Rights-kursene i ulike land.
Mette Ellingsdalen. Mette er leder i bruker/- interesseorganisasjonen
WSO -We Shall Overcome
10.30-10.45

Pause

10.45-12.00 Ulike perspektiver på stemmehøring og hva som kan være til hjelp.

Nika Søderlund. Nika er sosionom og jobber i Gøteborg. Hun har
jobbet med stemmehøringstilbud individuelt og i grupper i en årrekke.
Hun arbeider nå med en PhD.
Maruska Percic. Maruska er sosionom fra Slovenia og har ledet
stemmehøringsgrupper i Ljubljana.
Om å leve med stemmer: Linda Garvik. Linda har mange års erfaring
i å leve med stemmer og som erfaringskonsulent i Bergen.
12.00.12.45 Lunsj
12.45-13.45 Pårørendes situasjon – hva trenger de? Christine Lingjærde.

Christine har mange års erfaring som pårørende og er leder i
Landsforening en for pårørende innen psykiatri.
Pårørendes rettigheter og muligheter. Vidar Vassenden. Vidar er
advokat og har mye erfaring med å støtte pårørende som trenger
juridisk bistand.
13.45-14.00 Pause
14.00-15.00 Veien videre – hvordan utvikle disse temaene videre?

Vi deler oss i 3 grupper, og hver gruppe drøfter et av dagen tre
hovedtema – og hvordan vi kan utvikle disse feltene videre
15.00-15.15 Oppsummering og avslutning.

