Psykisk helse og rusvern i Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og
Jæren DPS gleden av å invitere til felles fagdag i Storståvå på Bryne.
Før lunsj:

Recovery anno 2019 – hva sier brukerne?
Foredragsholder: Dagfinn Bjørgen, kompetansesenter for bukererfaring og tjenesteutvikling - Midt
Til daglig arbeider Dagfinn i http://kbtmidt.no. Senteret arbeider med hvordan evalueringer av tjenestetilbud og Bruker Spør Brukerundersøkelser med fokus på hvordan brukernes erfaringer kan bli en naturlig del av tjenesteutviklingen.
Dagfinn startet arbeidet innen dette feltet på grunn av egenerfaring fra psykisk helseutfordringer og dertil behandling i spesialisthelsetjenesten.
Han har lang erfaring fra ledelse av utviklingsprosjekter, et arbeid som førte til utvikling av metoden Bruker Spør Bruker. Han har også
mangeårig erfaring fra deltagelse og ledelse i brukerorganisasjonen Mental Helse, både lokalt og nasjonalt. Har vært representert i
brukerutvalg i kommunalt råd og i regionale foretak. Har også arbeidet som FOU-rådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse.Han var også leder for forskningsutvalg med fokus på hvordan den enkeltes erfaring kan bli en del av kunnskapsutviklingen innen
psykisk helse og rus.

Etter lunsj:

Recovery og metode – er de venner eller fiender?
Fordragsholder: Reidar P. Vibeto, Kompetansesenter Rus, Sør
Til daglig arbeider Reidar ved https://www.korus-sor.no
Reidar har gjennom flere år arbeidet som kursholder i MI og er kvalifisert medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Han er også medlem av nasjonalt nettverk i MI.
Reidar har gjennom flere år hatt ansvar for kurs i screening og motiverende intervju (basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk). Han har også i
flere år vært ansvarlig for ROP-satsingen gjennom undervisning, organisering av kurs og implementering av retningslinjer og veiledere på ROPfeltet. Han ønsker at dette arbeidet kan bidra til forbedret behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser. Han har i
løpet av de siste to årene forelest på undervisningsdager om behandling og rehabilitering av ROP-lidelser ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.
I tillegg arbeider Reidar med Recovery, og kan tilby hjelp til Recovery-orientering av tjenestene.
Reidar har mange års erfaring fra DPS i behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser, både individuell
behandling og gruppebehandling. Han er klinisk sosionom i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser og har ett
års gruppeterapiutdanning fra institutt for gruppeanalyse (IGA). Han har mastergrad i klinisk helsearbeid med studiespesialisering psykisk
helsearbeid.

Dato:

27. mars 2019

Tidspunkt:

10:00 – 15:00 (registrering fra 09:30)

Program:

Detaljert program publiseres på læringsportalen når det nærmer seg seminar.

Lunsj:

Det vil bli servert enkel lunsj.

Pris:

Seminaret er gratis
Dersom du er forhindret fra å møte, og ikke gir beskjed innen 25. mars tilkommer et gebyr på 500,-

Målgruppe:

Brukere og ansatte
Deltakere fra andre kommuner og helseforetak ønskes hjertelig velkommen!
Plasser tildeles etter først til mølla prinsippet.

Påmelding:

via læringsportalen til Jæren DPS.
Benytt LINK eller skann QR-koden under:
Tips til søkeord når du har logget deg inn: JDPS

