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Velkommen 
Konferansen Psykisk helse og rus 2017 har som overskrift «Ny tid - ny praksis -uten tvang og medisiner?”   Vi vil 

fokusere på faget vårt og det som skjer i den samtiden vi lever i.  Sykepleiefaget er, som verden for øvrig, hele tiden i 

bevegelse mot en fremtid som endrer seg stadig hurtigere.   

 

Nye tider skaper ny praksis som formes og utvikles på bakgrunn av våre erfaringer og de strømninger som ligger i 

tiden.  På denne konferansen retter vi fokus på vårt kunnskaps- og verdi -grunnlag som basis for våre handlinger.   

Et sentralt tema er fenomenet tvang og hva det representerer relatert til vårt fag og vår praksis.  Historien har vi med 

oss når vi går inn i tvangens irrganger for å se om det er mulig å endre bruken av tvang innenfor psykisk helsevern.   

Et annet tema er helse som en helhet og den fysiske helsens betydning for nettopp denne helheten.  Vi vet at 

mennesker med alvorlige psykisk helse og ruslidelser dør 20 år tidligere enn resten av befolkningen.  Sykepleie handler 

om å fokusere på menneskets grunnleggende behov og samspillet mellom dem.   I tillegg er vår kunnskap om 

helsesvikt av stor betydning når vi møter mennesker med store psykisk helse - og rus -utfordringer.  På denne 

konferansen vil vi løfte frem temaene for å understreke viktigheten av å ha et bevisst forhold til dem i møtet med 

mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer. 

 

Miljøterapibegrepet har fulgt sykepleiere og mange andre yrkesgrupper gjennom mange år.  Vi ønsker å ta frem 

begrepet igjen og belyse det i den tiden vi er i nå.  Hvordan ser sykepleiere på miljøterapi nå og er det noe vi bruker i 

dagens praksis?  Kan sammenhengen mellom sykepleie og miljøterapi ses på ut fra flere perspektiver? 

 

Erfaringskompetansen blir mer og mer sentral i utviklingen av tjenestene innen psykisk helse.  Erfaring- og fag -

kunnskap går sammen for å skape de gode tilbudene til mennesker som sliter med psykiske helse og/eller 

rusproblemer.   Hva slags betydning har dette for tjenesteutøvelsene og hvordan virker samhandlingen på utviklingen 

av tjenestetilbudene?  Dette ønsker vi å få noen tanker om i en tid hvor mye skjer på dette området. 

Medikamentfrie tilbud innen psykisk helsevern er nå blitt en realitet i Norge og vi skal sammen med brukerne få nye 

erfaringer om nye måter å møte gamle problemstillinger på.  Brukerne etterspør blant annet trygge og rolige 

omgivelser, aktiviteter og hvile, somatisk helse, ernæring samt mellommenneskelig relasjoner. Grunnleggende 

sykepleie fremmer viktigheten av disse faktorene. Dette er sentralt i vår sykepleierkompetanse, med spesielt fokus på 

å ivareta hele mennesket i behandlingen. 

Vi håper konferansen vil vekke interesse slik at vi blir mange som møtes på denne arenaen i fine maidager i Drammen 

for å diskutere fag med kollegaer fra hele landet!   

Vi sees! 
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Komitémedlemmer 
Kurt Lyngved, leder SPoR, Espen Gade Rolland, nestleder SPoR, Jørgen Due, SPoR Oppland, Olav Bremnes, sekretær 

SPoR, Astrid Berge Norheim styremedlem SPoR, representant fra LPP.  

 

Godkjenninger 
Psykisk helse og Rus konferanse 2017 8. mai - forskningsseminar er godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer for 

godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 
.  
 

Psykisk helse og Rus konferanse 9 og 10 mai 2017 Ny tid – ny praksis uten tvang og medisiner er godkjent av NSF som 
meritterende med totalt 13 timer for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 

. 
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Forskningsseminar 
 
 

Mandag 08. mai 

 
 

12.00  Velkommen ved Kurt Lyngved, leder SPoR.  

12.10  Livskvalitet ved samtidige lidelser. Hva kan sykepleiere bidra med? v/Stian Biong. 

12.40  Erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold – konsekvenser for  
Praksis. v/Bjørn Stensrud. 

13.10  Pause.  

13.20  Recovery og medforskning. v/Morten A. Brodahl. 

13.50  Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hva er 
sykepleiernes bidrag?  Presentasjon av funn fra SINTEF rapport. v/ Espen Gade Rolland 

14.20  Pause. 

14.30  Utdeling av Marie Lysnes stipend. Kulturelt innslag. 

14.50  Frie foredrag.  
14.50  Pasienter innlagt somatisk sykehus etter selvmordsforsøk ved bruk av voldsom metode. 

Bakgrunnsvariabler, tidligere psykisk helse og selvmordsatferd. v/ Per Sverre Persett, Psykiatrisk 
sykepleier, Phd stipendiat. Oslo University Hospital.  

15.15 Foredrag 2 (20+5 min)  
15.40 Pause. 
15.50 Fra overdosedød til somatiske dødsårsaker – dødelighet i LAR i 2014 og 2015. 
  v/ Anne Bech, Stipendiat, psykiatrisk sykepleier, med Master i klinisk sykepleie fra NTNU Gjøvik, 

stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. 
16.15 Bedre samhandling rundt de sykeste pasientene 

Opprettelse av funksjon som ROP-koordinator for pasienter med LAR. v/ Anette Getz Skotvedt 
Spesialsykepleier, spesialiserte ruspoliklinikker, enhet 2, Oslo universitetssykehus.  

16.40  Avslutning av fagprogrammet. 

17.00 – 19.30 Generalforsamling i SPoR. 
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Program 
Tirsdag 09. mai 

 

08.30 Registrering. 

10.00 Velkommen ved Kurt Lyngved, leder SPoR. 

10.15 "Levende praksis for levende mennesker". v/ Dag Erik Hagerup. 

11.00 Miljøterapi: En stadig aktuell tilnærming i spennet mellom tradisjon og fornyelse.  
v/Jan Kåre Hummelvold. 

11.45 Pause.  

12.00  Verdigrunnlag - vegskilt eller brukermanual? v/Bjarne Lemvik. 

12.30  Lunsj. 

13.15  Hva ville Florence ha sagt? Og hva sier pasientene? 
Betydningen av grunnleggende behov for psykisk helse og velvære. v/Nina Helen  
Mjøsund. 

14.00 Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer - ny veileder. v/Torill Kielland. 

14.30 Systematiske ettersamtaler etter mekaniske tvangsmidler og holding. Hva vet vi? v/ 
Unn Elisabeth Hammervold. 

15.00 Pause.  

Parallell sesjoner: 

15.15 Tvang – i et pårørendeperspektiv. 
v/Janne Hagevik. Leve Vestfold. 

Komplementær ytre regulering 
(KYR) og reduksjon av tvang – fra et 
vitenskapelig, et klinisk og et 
brukerperspektiv.  
v/Jan Hammer, Vibeke Normann og 
Trude Wallin Haugen. 

15.45 Erfaringer med etablering og drift 
av kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud innen psykisk helse- og 
rus. v/Reidun Korssjøen. 

16.15 «Smak og kjenn at maten gjer noko 
godt med deg».  v/Else Marit 
Undheim og Astrid Orre 

Forebygging og redusert bruk av 
tvang ved Lovisenberg. v/Kevin 
Ivanowitz. 

16.45 Avslutning av parallelle sesjoner. 

17.00 Visning av filmen «DØDSÅRSAK UKJENT» på Drammen kino. 

19.30  Konferansemiddag. 
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Program 
 

Onsdag 10. mai 

 

09.00 «Hvem er du?» Miljøterapi, med utgangspunkt i boken v/Anne Berit Eie Torbjørnsen og  
Jon Vidar Strømstad. 

09.30  Medikamentfritt behandlingstilbud UNN Tromsø - omstridt og uforsvarlig eller  
tvingende nødvendig? v/Tore Ødegård. 

10.00  Kognitiv miljøterapi - keep it small, sweet and simple. v/Arne Okkenhaug. 

10.30 Pause. 

10.45  «Hjertefriskprosjektet» v/Silje Myklatun.   

11.15 Lunsj. 

12.15  «Når sjela plager kroppen»  
Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/Olav  
Elvemo. 

12.45  Florence goes crazy - hva tok sykdommen fra meg og hva ga den meg i gave. v/Kjersti  
Bjøntegård. 

13.15 Pause. 

13.30 Tvang i psykisk helsevern og traumeforståelse v/Siv Helen Rydheim og Inger-Mari  
Eidsvik. 

14.15  Kvar vil me med desse tenestene? Om ein helsepolitisk spagat. v/Trond Fjetland Aarre 

15.00  Avslutning av konferansen.  
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Praktiske opplysninger 
✓ TID/STED: Scandic Ambassadeur Drammen, 08 - 10 mai 2017 

✓ DELTAKERAVGIFT:  

Forskingsseminar mandag 08. mai 2017     kr 1650,- 

Psykisk helse og rus konferansen 09. – 10 mai 2017 

Deltakelse (medlemmer i NSF-SPoR) begge dager:     Kr 3400,- 

Deltakelse (medlemmer i brukerorganisasjoner) begge dager:   Kr 3400,- 

 Oppgi rabattkode: bruker 

Deltakelse (ikke medlemmer) begge dager:     Kr 3900,- 

I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj tirsdag og onsdag samt billett til filmen «Dødsårsak 

ukjent» som vises på Drammen kino 9. mai kl. 17.00. 

Konferansemiddag tirsdag 9. mai:       Kr 495,-  

 
✓ OVERNATTING: Enkeltrom Kr 700,- per natt inklusive frokost. Bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotellet 

på +47 31012100 eller sende mail til meeting.ambassadeur@scandichotels.com  og henvise til kode: NOR080517  

Vi har holdt av et gitt antall rom.   

✓ PÅMELDINGSFRISTER:  
o Påmelding etter 24. april påløper et gebyr på kr 1000,-. 

 
✓ PÅMELDING:  

o Må skje elektronisk på:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3259801/10513   
o Påmeldingen er bindende.  
o Ved fakturaspørsmål, vennligst benytt kursfaktura@nsf.no 
o Kontaktinformasjon: e-post: nsfspor@gmail.com   Tlf: 40 84 29 41. 

✓ BETALINGSFORM:  
o Ved elektronisk påmelding vil du få en bekreftelse på epost.  
o Faktura sendes ut på epost i henhold til bestilling (24 timer etter påmeldingen). 

✓ AVBESTILLING:  
o Kun skriftlig avbestilling på mail. 
o Avbestilling før 18. april refunderes 50 % av deltakeravgiften, avbestilling etter 18. april refunderes ikke.  

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
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