
 

 

 

 

 
 

I anledning av 
 

Verdensdagen for psykisk helse 
 

Inviterer Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk 
Psykiatrisk Forening og faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, til et;  
 

Åpent møte 
 

KROPPENS ALARMREAKSJONER: HVA KAN DU GJØRE? 
Gratis adgang, ingen påmelding nødvendig 

 
Dato: Mandag 9.oktober 2017 

 
Tid: kl. 17:30 – 20:30 

 
Sted: Rikshospitalet, Store Auditorium 

 
Møteleder: Ulrik Fredrik Malt, Leder Norsk psykiatrisk Forening 

 
Kl. 17:30 - 17:35 Velkommen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus 

Bjørn Erikstein 
 

Kl. 17:35 - 18:00 
 

«Innlegg»  
ved forfatter Linn Ullmann 
 

Kl. 18:00 - 18:20 Hva skjer i kroppen ved stress? 
ved overlege, professor dr.med. emeritus Ulrik Fr. Malt, Oslo 
universitetssykehus/Universitetet i Oslo 
 

Kl. 18:20 - 18:40 Sov godt! For deg som drømmer om bedre søvn 
ved overlege og somnolog,  Harald Hrubos-Strøm PhD Øre-nese-hals 
avdelingen, Akershus universitetssykehus 
 

Kl. 18:40 - 19:10 
 

Pause, servering av kaffe/te 

Kl. 19:10 – 19:30 Psykologisk behandling av smerte: Hvem hjelpes av hva? 
ved professor dr.med Egil Fors, NTNU 
  

Kl. 19:30 – 19:50 Psykologisering av lidelse – hode uten kropp  
ved 1.amanuensis i sykepleie Åshild Fause, Institutt for helse- og omsorgsfag, 
Universitetet i Tromsø 
 

Kl.19:50 – 20:15  Gjør som kongen 
ved professor dr. med. Ingvard Wilhelmsen, Universitetet i Bergen 
 

Kl. 20:15 – 20:30 Spørsmål/avslutning 
 

   

  

https://www.nsf.no/


 

 

 

 

 
 

FORELESERE 

 
 

Bjørn Erikstein 
Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus 
 
 
 

 Linn Ullmann 
 
 
 
 
 

 

Ulrik Fredrik Malt er psykiater, professor emeritus ved Universitetet i Oslo; 
æresmedlem i European Association of Psychosomatic Medicine og var leder av 
Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet i 27 år. Han er bl.a. hovedredaktør for 
«Lærebok i psykiatri» (Gyldendal akademiske 2018) som bl.a. inneholder 
omfattende kapitler om psykosomatisk medisin og psykiske aspekter ved legemlige 
sykdommer. 
 
 

 
 

 
Harald Hrubos-Strøm er somnolog og overlege ved ØNH-avdelingen ved 
Akershus universitetssykehus. Han har tatt en dr.grad. på søvnproblemer, er en 
meget god foreleser og har nylig utgitt boken «Sov godt. For deg som drømmer 
om bedre søvn» (Kagges forlag, 2017).   
 
 

 

Egil Fors er professor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Det 
medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet, spesialist i 
psykiatri og overlege ved Coperiosenteret i Trondheim. Fors har jobbet med 
smerter i allmennpraksis og på Smertesenteret, St. Olavs Hospital i tillegg til 
undervisning og forskning. Han har nylig sammen med Tore C. Stiles utgitt boken 
«Smertepsykologi» (Universitetsforlaget 2017). 
 

 

Åshild Fause er psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis i sykepleie ved UiT 
Norges arktiske universitet.  Hun har i en årrekke undervist i, forsket på og skrevet 
om sykepleiens og psykiatriens historie i Nord-Norge.  Hun har mange års erfaring 
som sykepleier fra Åsgård Sykehus og som underviser ved 
sykepleierutdanning/spesialutdanning i sykepleie.  Hun har de siste årene vært 
leder av NSF 's faggruppa for sykepleiere i psykisk helse og rus i Troms.   
 

 

Ingvard Wilhelmsen er indremedisiner og psykiater samt professor ved 
Universitetet i Bergen. Han er viten kjent for sine bøker om hypokondri og hans 
fantastiske evne til på en fornøyelig og utrolig pedagogisk måte formidle hvordan 
man kan overvinne katastrofetanker. Av hans siste bøker (2016), alle på Hertervig 
forlag, er blant annet «Sjef i eget liv»; «Livet er et usikkert prosjekt» og «Kongen 
anbefaler, holdninger for folket». 
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