08. mars

2019
Forum for rus og psykisk helse i Vestfold
Inviterer til åpen fagdag
med tema:

PÅMELDING med frist senest 28.02.19
pek på linken nedenfor og følg instruksen du får
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/foru
m080319
Beskjed om avmelding etter påmeldingsfristens utløp sendes til
kurs@siv.no
Evt. spørsmål kan rettes til:
Anca Maria Yttri
Marianne Ødegaard

Samlingen er gratis.

tlf. 41405339
tlf. 95920168

JARLSBERG
KONFERANSESENTER
SEM, TØNSBERG

Arrangør:
Forum for rus og psykisk helse i Vestfold som har følgende mandat:
Forum for rus og psykisk helse i Vestfold skal bidra til samhandling, felles
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for kommunene og spesialisthelsetjenesten
innen rus og psykisk helsevern.
Målgruppe er barn, unge og voksne. Forumet har et arbeidsutvalg (AU) som leder arbeidet
med å planlegge og gjennomføre forumets aktiviteter innenfor de rammer som er gitt av
kommunene i Vestfold Lederforum Helse, og Sykehuset i Vestfold HF som er
oppdragsgivere. Kommunenes representanter i AU oppnevnes av Lederforum Helse, og
disse rapporterer til lederforumet ved behov.

PROGRAM
08.30-09.00 Kaffe og registrering
09.00-09.05 Velkommen v/ Marianne Ødegaard, leder AU.
09.05-09.15 Åpning v/Sondre Straume fra Ungdomsrådet i Sykehuset i Vestfold
09.15-10.00 Kulturpsykologisk perspektiv på oppvekstproblemer v/Tor-Johan
Ekeland, proffesor,dr.philos, Høgskulen i Volda/Volda University
College, avdeling for samfunnsfag og historie og Faculty of Social Science
and History
10.00-10.10

Pause

10.10-11.15 Tor-Johan Ekeland fortsetter.
11.15-12.00 Lunsj
12.00-12.15 Musikkinnslag v/ Arthur Gangsø, Albert Greger og Bjørn Ingar Frivold
Sandefjord videregående skole.
12.15-13.00 Rus på ungdomstrinnet i
Ungdomskontakten i Tønsberg

Tønsberg,

v/

Arve

Howlid

fra

13.00-13.15 Dialog med salen
13.15-13.30 Pause
13.30-13.45

HYSJ program i Horten og filmer laget av ungdom v/Hilde Rolland
Sørensen, ungdomskontakten i Horten

13.45-14.25 Å være ung i Vestfold i dag – hva sier ungdommene selv?
14.25-14.30

Benstrekk

14.30-15.00

Paneldebatt med inviterte deltagere. Ledet av Ronny R Nielsen, RIO.

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet

