Invitasjon
til fagdag om

Samhandling om rus og psykiatri

i Namdalen
19.oktober 2017
Nord universitet, studiested Namsos

Praktiske opplysninger
Fagdagen finner sted på «Juvika»
auditorium - Nord Universitet i Namsos
Fagdagen arrangeres av kommuner i
Namdalen, Helse Nord-Trøndelag v/Klinikk for
psykisk helsevern og rus og Nord universitet



Målgruppe:


Ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste som; Helsesøster, Fastlege,
Hjemmesykepleie, Rus og Psykiatritjeneste.



Videre:


NAV - AMK - Politi - Barnevern - Mental Helse -

LPP



Videregående skoler , rådgivere, oppfølgingstjenesten - Nord universitet , rådgivere



Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag



Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening



Påmeldingsfrist: 5. oktober 2017



Elektronisk påmeldingsskjema: https://hint.hoopla.no/sales/2653697766



Avgift: kr. 500.I avgiften inngår kaffe, lunsj og grønn pause



Avmeldingsregler: Påmeldte som ikke melder
fra om forhindret deltakelse innen 13.oktober
2017, belastes med et gebyr pålydende kr. 250.Avmelding sendes skriftlig til:
lars.g.liljefjell@nord.no

Velkommen

Program
Tidspunkt

Tema/Aktivitet

Foreleser/Ansvarlig

09.15 - 09.45

Registrering og kaffe

09.45 - 10.00

Velkommen og praktiske opplysninger

v/ Frode Båtnes

10.00 - 10.45

Tema: «Taushetsplikt i samhandlingsrommet»

v/ Siw Bleikvassli,

Lover og rammer
10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Tema: «Taushetsplikt i samhandlingsrommet» forts.

11.45 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

Samhandling—utfordringer og muligheter mellom samarbeidspartnere

13.00—13.10

Pause

13.10 - 14.15

Introduksjon til plenumsdebatt

v/ Siw Bleikvassli

v/ Olav Bremnes

v/ Frode Båtnes

Innlegg fra:


NAV v/Evy Bergin, Leder NAV Indre Namdal



Politiet v/Svenn Ingar Viken, driftsenhetsleder og lensmann i
Namsos og Fosnes



Fastlege v/Svenn Morten Iversen, lege og praksiskonsulent



Kommunal psykisk helse og rustjeneste i
kommunene v/Reidun Korssjøen, samhandlingskoordinator



BUP v/Geir Liang, overlege BUP Namsos



Barnevernet v/ Kirsti Myrvang, leder MNS barnevern



Oppfølgingstjenesten i videregående skole v/Gro Madla, OTkoordinator



Mental Helse v/ Aage Haukø, fylkesleder i Mental helse



Klinikk for psykisk helsevern og rus v/ Inger Rosset,
spes.sykepleier ved psykoseenheten, Sykehuset Namsos

14.15 - 14.30

Grønn pause

14.30 - 15.30

Plenumsdebatt case

v/ Frode Båtnes

15.30 - 15.45

Veien videre i samhandlingsrommet/oppsummering

v/ Frode Båtnes

Med forbehold om endringer i programmet

Case:
Ove er 40 år og far til fire barn med tre forskjellige mødre. Vetle 1 år, Kari 5 år, Per 13 år og Anders 20 år.
De to minste har samme mor.
Anders har vokst opp sammen med sin mor. Under oppveksten bodde han over 20 ulike steder. Vanskelig med nære venner p.g.a.
kort periode på hvert sted. Hyppige suicidale tanker. Ønsker arbeid, men har ingen håp eller ambisjoner mtp arbeidsoppgaver eller
sted. Ingen fritidssysler. Bor gratis i hos kamerat, og får mat der. Ingen utbetaling fra Lånekasse, NAV eller sosialstønad. Vil ikke ha konsultasjoner, fordi han ikke har råd til å betale. Ønsker ikke oppfølging av kommunal psykiatritjeneste. Godtar at fastlege ringer for oppfølging, men må oftest ringes flere ganger før han svarer.
Per går i 8.klasse på ungdomskolen. Han er interessert i fotball men trives ikke så godt på skolen. Føler at han får skyld for en del
ting som skjer i klassen og han får stadig anmerking for sinne og utagering. Han sliter med konsentrasjonen i timene og blir ofte urolig.
Mor og far til Per har aldri bodd sammen, og det er mor som har hatt daglig omsorg for Per. Far har de siste årene hatt sporadisk kontakt med Per, men hadde samvær annenhver helg frem til Per var 8 år. Skolen kjenner ikke Per sin pappa, de vet heller ikke at han har
rusproblemer. Det er mor som har kontakt med skolen, og hun har aldri informert skolen om Per sin kontakt med far. Per har i det
siste vært mye ute på kveldene, og mor har ovenfor skolen gitt uttrykk for bekymring for at Per har endret seg i det siste og at hun ikke
vet hvem han er sammen med. Hun mistenker at han er sammen med en gjeng som har begynt å ruse seg.
Kari er 5 år og går siste år på barnehagen. Hun er moden for alderen og tar ofte ansvar for lillebroren når mor er sliten. I barne hagen
trives hun godt og har mange venner. Mor får tilbakemeldinger om at Kari er svært hjelpsom i forhold til praktiske oppgaver og viser
stor omsorg for andre barn.
Vetle er 1 år og har akkurat startet i barnehagen. Han har slitt med å finne seg til rette i barnehagen og han gråter mye. Mor sier at
han sover lite på natten og han spiser lite.

***

Ove har ikke fullført grunnskolen, har hatt kortvarige arbeidsforhold. Han mener kommunen og NAV ikke har tatt det ansvaret han
mener de har i forhold til at han skal kunne leve et «normalt» liv, som han selv kaller det.
Med det mener han: legge til rette for at han skal kunne gjennomføre en utdanning og komme ut i arbeid, i tillegg mener han at
«systemet» må bidra til at han skal få samvær med barna.
Han har ingen diagnose på psykisk sykdom, men man vet at han har hatt vanskelige oppvekstsvilkår med en far som var arbeidsløs alkoholiker og en mor som stakk da Ove var 2 år. Han måtte greie seg mye selv og barnevern kom ikke ordentlig på banen.
I dag bruker han hasj og amfetamin, mest knyttet til helg, men av og til også i ukedager. Det er på disse ukedagene han oppsøker hjelpeapparatet.
Han er da oppfarende og stiller krav om at alle straks skal stille opp for å hjelpe ham med å få orden på livet sitt og alle forhold knyttet
til det. Han er som regel truende i disse situasjonene og man ser han har utfordringer med å holde kontrollen. Han inntar offerrollen i
stor grad og ser ikke at det er noe han selv kan bidra med for å få orden på situasjonen. Disse situasjonene ender med at han ødelegger
inventar og stikker fra stedet eller at politiet kommer og tar han med seg.
Han utfordrer mange offentlige instanser med adferden sin, slik at det ender med avvisning og opphold hos politiet. Ove har voldsdommer fra tidligere.
Dette er en beskrivelse av en situasjon som er gjentagende. Og som er farget av negativ og konfliktfylt kommunikasjon. Hver gang dette
skjer oppleves det som en akuttsituasjon som krever rask handling fra flere. Ove avviser institusjonsopphold for eventuelt utredning og
kartlegging av behov han har.

***

