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Velkommen 
Det er en stor glede for oss igjen å ønske velkommen til den tredje Mørketidskonferanse i 

Tromsø.  Vi har ønske om å følge opp konferansene fra 2013 og 2015 og bidra til å 

forsterke denne faglige plattformen som fokuserer på eldre og psykisk helse og rus. 

Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen 

står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.   

Helseproblemene vil i stor grad være som i befolkningen for øvrig, men opplevelsene og 

konsekvensene av dem, vil kanskje være forskjellig i denne aldersgruppen.  Det ønsker vi 

å finne ut av gjennom en slik konferanse.  Vi ønsker at formidlingene fra de som erfarer 

psykisk helse og rusproblemer, pårørende og fagmiljøene skal synliggjøre noe av det 

mangfoldet vi står i.   

Vi har lagt vekt på at programmet ivaretar ulike vinklinger og perspektiver.  Vi håper også 

at programmet engasjerer deltakerne på konferansen til deling av erfaringer og 

refleksjoner rundt temaene. 

Vi ønsker også gjennom konferansen å fokusere på folkehelse og bidra til 

helsefremmende arbeid gjennom erfaringsutveksling relatert til fag- og 

erfaringskompetanse og forskning som er relatert til temaene.  

Vi håper at programmet gjennom ulike perspektiver vil sette fokus på brukere og 

pårørende, folkehelse og helsefremmende arbeid, fag- og erfaringskompetanse og 

forskning som er relatert til temaene. 

Konferansen arrangeres av Norsk sykepleierforbund og NSF` s faggruppe for sykepleiere 

innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR). 

Vi ønsker velkommen til spennende og faglige og sosiale dager i Tromsø i november!   
Vi gleder oss! Det vil vi gjerne at du også skal gjøre! 

 

Arrangementskomiè 

Kurt Lyngved - leder NSF-SPoR, Vidar Håvik, Marborg, Svein Roald Schømer-Olsen - NSF, Kjersti 
Øvernes - landsstyret NSF-SPoR, Vibeke Steffensen – landsstyret NSF-SPoR, Espen Gade Rolland -
nestleder NSF-SPoR  

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

Tromsø by går inn i mørketiden på denne tiden av året.  Byen er den største byen i 

Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge. 

Siden omkring 1840 har byen hatt tilnavnet «Nordens Paris».  

Byens største arbeidsplasser er Norges arktiste universitetet(UiT) og 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Framsenteret ble opprettet 29. september 

2010 og huser blant annet Norsk Polarinstitutt, som har sitt hovedsete i Tromsø.. 

Nordlysobservatoriet ble opprettet i 1928, og to bedrifter tilknyttet Kongsberg 

Gruppen henter ned satellittdata fra verdensrommet på oppdrag fra inn- og utland. 

Fiskeindustrien har stor betydning. Norges Råfisklag og Eksportutvalget for fisk har sine 

hovedkvarter i Tromsø. Også SpareBank 1 Nord-Norge har sitt sete i byen. Tromsø er 

hovedsete for Arktisk råd, sete for Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og 

flere mindre institusjoner, og omkring 50 % av arbeidsplassene er i offentlig sektor.  

Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 1964, da bykommunen ble 

slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord. 

Tromsøregionen består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 

byregioner i Norge. Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i 

Tromsø-områdets regionråd Tromsø kommune hadde 70.818 innbyggere per 1. april 

2013, men med tilstrømningen av studenter bor det over 75.000 mennesker i 

kommunen store deler av året. Rundt 58 000 mennesker bor i bymessige strøk, mens 

resten bor spredt over hele kommunen. 

 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Troms%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetssykehuset_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Framsenteret
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Polarinstitutt
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordlysobservatoriet
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg_Gruppen
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg_Gruppen
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_R%C3%A5fisklag
http://no.wikipedia.org/wiki/Eksportutvalget_for_fisk
http://no.wikipedia.org/wiki/SpareBank_1_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8ysund
http://no.wikipedia.org/wiki/Hilles%C3%B8y
http://no.wikipedia.org/wiki/Ullsfjord
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8regionen
http://no.wikipedia.org/wiki/Karls%C3%B8y
http://no.wikipedia.org/wiki/Byregioner_i_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Balsfjord
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8-omr%C3%A5dets_regionr%C3%A5d
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Program 
Torsdag 23. november 

 

09.30  Åpning av konferansen ved leder av faggruppen NSF-SPoR Kurt Lyngved.  
 
09.45  Eli Gunnhild By forbundsleder i Norsk sykepleierforbund.  
 
10.00  Helt menneske hele livet. Eldre – tsunami eller mild høstbris? Leif Strømdal. 
 
10.45  Pause. 
 
11.00  En lang yrkeserfaring fra arbeid med eldre med psykiske helse- og eller rusproblemer i en 

kystkommune i Finnmark". Sinikka Jylha. 
 
11.30  Noen tanker - og erfaringer jeg har gjort som frivillig på sykehjem. Marie Fangel.  
 
12.00  Lunsj. 
 
13.00 En levende alderdom med aktivitet som medisin. Tor Engevik. 
 
13.30 Eldre rusavhengige i Sápmi: Erfaringer fra rusklinikk i Karasjok og en oppdatering på hva 

vet vi feltet. Lars Helander. 
 
14.00  Pause. 
 
14.15 Hvordan er livet til en gammel «narkoman»? Tunge misbrukere i 15-20 år knyttet til LAR! 

Hva har dette gjort med oss psykisk og fysisk? Kjellaug Karlsen og Ketil Karlsen. 
 
15.00 "Mellom panikk og kjedsomhet"  

Improvisasjon som metode i samhandling og samspill. Gjennom musikalsk samspill løftes 
kunnskap og refleksjon fram. John Pål Inderberg og Bjørn Alterhaug.  
 

17.00 Avslutning av fagprogrammet.  
 
18.30 Faggruppens jubileumsmarkering - 50 år.  
  
20.00  Jubileumsmiddag på Radisson Blu. 
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Program 
Fredag 24. november 

 
 

08.30  «Eldre, psykisk helse og rus - Et viktig fagpolitisk anliggende for NSF».  
Jarle Grumstad, ass. fagsjef i Norsk sykepleierforbund.   

 
09.00 Verdighet for sårbare gamle. Silje B. Eikemo. 
 
09.30  Fin god gammel årgang - Alle trenger påfyll. Betraktninger fra brukerperspektivet.  

Stig Moe. 
 
10.00  Pause. 
 
10.15  Vi ser bare det vi ser etter- Sykepleie til eldre i LAR. Anne Beck. 
 
10.45  Når den rusavhengige blir eldre. Kirsti Bergem.  
 
11.15  Prosjektet «Eldre, alkohol og ensomhet». Helga Bognø. 
 
11.30  Lunsj. 
 
12.30 Også vi blir eldre - innspill fra en tidligere rusavhengig. Vidar Håvik. 
 
13.00 Rusomsorg på sykehjem.  Than Son.  
 
13.30  For å hjelpe andre må du først hjelpe deg selv – pårørende til psykisk syke og 

rusmisbrukere. Mette Kalve.      
 
14.00 Avslutning av konferansen. 
 

Vel hjem 
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Foredragsholdere 
Leif Strømdal er født og oppvokst på en lite nybrottsbruk i Sørfold. Utdannet pedagog med tillegg 
økonomi og jus. Arbeidserfaring fra småbruket, anlegg, tungindustri, undervisning og 
administrasjon. Ledererfaring fra forsvaret, offentlig administrasjon, interkommunalt styre og 
frivillige organisasjoner. Egenerfaring med psykisk sykdom. Medlem av styret i Mental Helse 
Nordland i perioden 2006 – 17, leder 2012-17. Landsstyremedlem i samme periode. Leder 
oppbyggingen av «Politisk Verksted» i Mental Helse sentralt fra vår 2017. Medlem av Frirådet i 
Føniksalliansen. Medlem av Fagrådet/styringsgruppa for prosjekt KVALAP (oppretting av Nasjonalt 
Kvalitetsregister for alderspsykiatri).  
 
Sinikka Jylha er spesialsykepleier og jobber med eldre mennesker med psykiske og eller 
rusproblemer i Båtsfjord kommune i Finnmark. Huner opprinnelig Finsk og har sin utdanning fra 
Vasa og Rovaniemi. Er også psykoterapeut innen familieterapi.  
 
Marie Fangel er medlem av Tromsø Eldreråd. Hun har 20 års erfaring som 
kommunestyrerepresentant og vært medlem av Formannskapet. Medlem i komiteen for Helse og 
omsorg. Mangeårig styremedlem i Tromsø Røde Kors. Hun er kunsthåndverker og har undervist 
på Kongsbakken videregående skole bl. a. i psykologi. 
 
Tor Engevik er leder for NSFs faggruppe for geriatri og demens, og jobber som bogruppeleder ved 
Løvås sykehjem i Bergen. Er også leder i Bergen Styrkeløftklubb. Han fikk 2015 Norges 
Styrkeløftforbunds hederspris for lavterskelsarbeid og inkludering og i 2016 ble han kåret til årets 
sykepleier i Hordaland. 
 
Lars Helander, er psykolog fra Unjarga/Nesseby i Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk 
helsevern (SANKS). Hans hjertesaker er å bedre den psykiske helsen i våre områder, med ekstra 
omtanke for distriktene. Selvmordsforebygging og bedring av institusjoner/helsetilbud for barn og 
eldre er noe av det han ønsker å fokusere på som helsefagarbeider, samt forske på psykisk helse 
på en slik måte at vi kan lettere forstå å tilpasse oss de særskilte utfordringene som måtte finnes i 
Midt og Nord-Norge.  

 
Kjellaug Karlsen (62) og Ketil Karlsen (63) her begge lang erfaring fra eget rusmisbruk. Ekteparet 
var med i programmet Trygdekontoret på NRK i mars 2017 hvor de bød på sin egen livshistorie.   
 
John Pål Inderberg og Bjørn Alterhaug har vært musikkprofessorer ved NTNU, hvor deres innsats 
for læringsmiljøet ved jazzlinja i Trondheim har blitt særlig påaktet. Begge har en lang karriere 
som musikere i nasjonal og internasjonal sammenheng og er fortsatt aktive i ulike band. De spiller 
sammen i Bjørn Alterhaug Quintet som hadde konsert ved Oslo Jazzfestival nylig. 
https://oslojazz.no/artist/bjorn-alterhaug-quintet/ 
 
Jarle Grumstad, er assisterende fagsjef Fag og helsepolitisk avdeling Norsk sykepleierforbund.  

 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
https://oslojazz.no/artist/bjorn-alterhaug-quintet/
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Stig Moe er daglig leder i BIKUBEN (siden 2005) -  regionalt brukerstyrt senter Nord Norge. 
Bikuben RBS er et knutepunkt for recovery og en regional ressursbase for erfaringskompetanse og 
opplæring. 
 
Anne Bech er psykiatrisk sykepleier med master i klinisk sykepleie. Hun er nå stipendiat ved 
Nasjonal kompetansetjeneste ROP, og forsker på dødelighet under LAR-behandling i Norge. Hun 
har jobbet klinisk i 20 år med mennesker med rus- og psykisk lidelse, blant annet på rusinstitusjon 
i Oslo og i LAR ved DPS Elverum-Hamar i Sykehuset Innlandet HF.   

 
Kirsti Bergem er psykiater og jobber ved 24sju i Oslo.  
 
Helga Bognø er sykepleier og jordmor, og det ble oppstarten til et kreativt, krevende og 
spennende yrkesaktivt liv, gjennom hele livssyklusen, «fra vugge til grav». Hun arbeider per i dag 
innen flere områder; som spesialsykepleier ved Sunniva Senter, lindrende enhet (palliasjon) ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, samt som prosjektleder for prosjektet: «Eldre, alkohol og 
ensomhet», finansiert gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Hun blir også benyttet som 
foredragsholder innenfor organisasjons- og lederutvikling og er daglig leder i «Relasjon, Ledelse 
og Utvikling AS». 
 
Vidar Håvik.  Rusavhengig i 25 år, lang erfaring fra både rusmiljø, fengsel og alt annet et aktivt 
rusmisbruk kan føre med seg.  Vært rusfri siden 2002 og etablerte i 20014 brukerorganisasjonen 
MARBORG, som han i dag er leder av.  Organisasjonen har tilsammen 12 ansatte i flere kommuner 
i NordNorge. 
 
Than Son er sykepleier med videreutdanning i geriatri og master i helsevitenskap. Han er fagleder 
ved Rusavdeling på Stokka Sykehjem, og fokuserer mest på pasients hverdagsinnhold. 
 
Mette Kalve er psykiatrisk sykepleier og tidligere leder av faggruppen. Hun er nå leder av Norske 
kvinners sanitetsforening.  

Godkjenninger 
Mørketidskonferansen 2017 «Eldre – psykisk helse og rus» er godkjent av NSF som 

meritterende med totalt 14 timer for godkjenning til klinisk spesialist i 
sykepleie/spesialsykepleie.  

Følg oss på facebook: 
SPoR (NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus) 

 
 

 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.facebook.com_pages_LPS-2DNSFs-2Dlandsgruppe-2Dav-2Dpsykiatriske-2Dsykepleiere_168011696554927&d=DwMFAw&c=7k7-9dmBzzrZBO4eDa7vvBcJN-KKuruozLldWdR_u1A&r=C4bcFZ5KEKpLCU51I5I49N8NKzukJyBzZTmFJCyflFw&m=hAbo_ZJFzRV3Bg2p4qq3eSRVKbK33T-M_-ZonravvrI&s=v3byYJ65c-xsH34kUyXLDJKQbhKXnDf6maaE0Bi966I&e=
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Praktiske opplysninger 

✓ TID/STED: Radisson Blu hotell Tromsø, 23. – 24. november 2017 
✓  
✓ DELTAKERAVGIFT:  

Mørketidskonferansen23. – 34 november 2017 
Deltakelse (medlemmer i NSF) begge dager:     Kr 1900,- 
Deltakelse (medlemmer i brukerorganisasjoner) begge dager:   Kr 1900,- 
 Oppgi rabattkode: bruker 
Deltakelse (ikke medlemmer) begge dager:     Kr 2400,- 
I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag samt  
jubileumsmiddag torsdag. 
 

✓ Bli medlem: Er du medlem i NSF, kan du bli medlem i faggruppen.  
Enkel innmelding: Send SMS med kodeord: SPOR til 02409   
 

✓ OVERNATTING: Enkeltrom Kr 1245,- per natt inklusive frokost. Hotell kan bestilles direkte i 
påmeldingsskjemaet.  Vi har holdt av et begrenset antall rom.   

 
✓ PÅMELDINGSFRISTER:  

o Påmeldingsfrist 1. november 
o Påmelding etter 1. november påløper et gebyr på kr 1000,-. 

 
✓ PÅMELDING:  

o Må skje elektronisk ved å følge linken: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3500424/10513 
Eller gå inn på faggruppens hjemmeside: www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus   

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 1. november refunderes 50 % av deltakeravgiften, avbestilling etter 1. november 

refunderes ikke.  

 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3500424/10513
http://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
mailto:kursfaktura@nsf.no
mailto:nsfspor@gmail.com

