INVITASJON TIL FAGDAG
RECOVERY

TRADISJONER, FORNYELSER OG PRAKSISER

FOREDRAGSHOLDER
Recovery er det arbeidet personen gjør alene eller sammen med andre for å oppleve og skape mening i
eget liv. Et liv der han eller hun erfarer å bli elsket av noen og elsker andre. Et liv der han eller hun opplever
å høre til og være til nytte. Et liv med muligheter til gleder og moro.

Bengt Karlsson
Bengt Karlsson er Dr.polit. og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen
i Sørøst-Norge og leder der Senter for psykisk helse og rus. Han er utdannet
psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og har sin doktorgrad i sykepleievitenskap.
Karlsson har særlig arbeidet med forholdet mellom grunnlagsforståelser og
praksiser i psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne.

PROGRAM
08.00 - 08.30:
08.30 - 08.45:
08.45 - 09.30:
09.30 - 09.45:
09.45 - 10.30:
10.30 - 10.45:
10.45 - 11.30:
11.30 - 12.15:
12.15 - 13.00:
13.00 - 13.15:
13.15 - 14.00:
14.00 - 14.15:
14.15 - 15.00:
15.00 - 15.15:

Registrering og kaffe
Velkommen og intro fra komitéen
Hva kan Recovery være?
Pause
Recovery - røtter og tradisjoner
Pause
Recovery - røtter og tradisjoner fortsetter
Lunsj
Recovery som fornyelser
Pause
Recoveryorienterte tjenester og praksiser
Pause
Recovery og hva så?
Oppsummering

PRAKTISK INFORMASJON
Når det skal arbeides Recoveryorientert i psykisk helse- og rustjenestene kreves det endringer både hva
angår samarbeidsformer i og organisering av tjenestene, hvem som skal arbeide der, og hvilke tilbud en skal
gi (Folkehelsemeldingen, 2016). Dernest er det personen som er i Recovery som skal være ledende i arbeidet.
Hun eller han er eksperten på eget liv – ikke fagpersoner eller andre deltakere. De som er rundt den aktuelle
personen skal gjøre det de kan for å støtte og være til hjelp i den reisen eller de prosesser som Recovery er
for hver enkelt. Recovery har sine røtter i opprør og kamp for like menneske- og samfunnsrettigheter for
alle innbyggere i et samfunn, særlig for mennesker som forstås som annerledes eller ulik det store flertallet.
Recovery er både personlige og sosiale prosesser og de kan ikke adskilles. Forstått slik kan Recovery finne
sted både i tjenestene, uavhengig av tjenester og fagpersoner og alltid i lys av samfunnsmessige betingelser.

Sted:
Tid:
Pris:
Påmelding:
Parkering:

Solli DPS, Bygg A, Osvegen 15, Nesttun
13.september kl. 08.00 - 15.15
600 kr
kurs.solli.no
Frist for påmelding: onsdag 6.september.
Påmelding er bindende. Begrenset antall plasser.
Vi har ikke parkeringsplasser og det oppfordres til å reise kollektivt.
Bybanestopp Skjoldskiftet. Gangvei bak SATS.

Seminaret søkes godkjent som kurs hos Norsk legeforening, Norsk sykepleierforbund,
Norsk Psykologforening og Norsk fysioterapiforbund.

Velkommen!

