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NSFs psykisk helse og rus 
konferanse 2018 
Drammen 06.– 07.juni 2018 

 

 

«Bedre helse - lengre liv»  
 

Fag og erfaring – utvikling av likeverdige helsetjenester! 
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Program 

Onsdag 06. juni 

08.30 Registrering 

10.00 Velkommen «NSF politikk – Kompetent og etterspurt». Linda Lavik, fylkesleder NSF Buskerud.  

10.20 Stigma og skam til hinder for likeverdige helsetjenester?  Adrian Lorentsson   

10.50 Et husholdningsliv. Johan Sigmundstad og Fabian Christensen. Forestilling om paranoid schizofreni med 

dramatisk tekst, og utgangspunkt i et liv fra virkeligheten.  Se: ET HUSHOLDNINGSLIV 

12.00  Lunsj. 

Fag og forskningsseminar: 

12.45  Hva er viktig for pårørende i møte med psykisk helse og rustjenester – funn fra pårørendeundersøkelsen 

2017 og 2018 samt pårørendes egne innspill. Anne-Grethe Terjesen.  

13.15 Summen av våre hatter og litt til – erfaringer som kunnskap. Tommy Sjåfjell og Trude Kleivan. 

13.45 Prisutdeling: Årets forskningsartikkel. 

14.15 «Foreldre med rusproblemer – hva innebærer det for barn og unge at vi ikke fanger dem opp» Presentasjon 

av en studie av barn og unges fortellinger i chattetjenesten BARsnakk. Bente Weiemand. 

14.45 Å skape recovery-orienterte tjenester – hvordan kan sykepleiere bidra ved bruk av et nettbasert støtteverktøy for 

samarbeid og bedring innen psykisk helse?  Monica Strand. 

15.15 Samvalg i psykiatrisk sengepost. Lise Beyene.   

15.45 Pause.  

16.15 Frie foredrag. Psykisk helse og rus, «Fag og erfaring – likeverdige helsetjenester». 

16.45 Frie foredrag. Psykisk helse og rus, «Fag og erfaring – likeverdige helsetjenester». 

17.15 Avslutning av fagprogrammet. 

18.30 "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. 

 
20.00 Konferansemiddag. 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
https://www.rastlosproduksjon.no/et-husholdningsliv
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Program 

Torsdag 07. juni 

 

 

08.30 Utfordringer og muligheter for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Espen Gade Rolland.  

09.00 Sykepleierolle og tjenesteperspektiv. Sebastian Gabrielson.  

09.45  “Ulike barn leker best”. Med ulike profesjoner mot samme mål. Anne-Grethe Skjerve.  

10.30 Pause og utsjekk. 

11.00 Utvikling av brukerstyrt døgntilbud og recoveryorientert behandlingstilnærming på DPS. Aina Budal. 

11.30 «Den gode hjertebanken». Tove Gundersen og Werner Fredriksen. 

12.00 Lunsj. 

13.00  Erfaringer fra 24SJU. Vidar Enga og Kirsti Bergem.   

13.30  Utdeling av Marie Lysnes stipend. 

14.00 Rus og psykisk helse – et ungdomsperspektiv. Mansoor Hussain. 

14.30  Sykepleiernes etiske ansvar. Marie Åkre. 

15.00  Avslutning av konferansen.  

 

Takk for nå og vel hjem. 
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Praktiske opplysninger 
✓ TID/STED: Scandic Ambassadeur Drammen, 06 – 07 juni 2018 

✓ DELTAKERAVGIFT (etter 4. mai):  

Deltakelse (NSF-SPoR medlemmer) begge dager:     Kr 2600,- 
Deltakelse (NSF medlemmer) begge dager:      Kr 3100,- 
Deltakelse (brukerorganisasjoner) begge dager:     Kr 3100,- 
 Oppgi rabattkode: bruker 
Deltakelse (ikke medlemmer) begge dager:     Kr 3600,- 
 
I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj begge dager, musikalsk innslag og konferansemiddag 
torsdag. 
 

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

✓ OVERNATTING: Enkeltrom Kr 700,- per natt inkl frokost.  Påmelding etter 4. mai garanteres ikke rom.  

✓ PÅMELDINGSFRIST 31. mai 2018.  
 

PÅMELDING: Kun elektronisk påmelding, følg linken: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3810095/10513  

Eller gå inn på hjemmesiden til faggruppen www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus 

Kontaktinformasjon: nsfspor@gmail.com   

✓ BETALINGSFORM: Faktura sendes ut i henhold til bestilling. 

✓ AVBESTILLING: Påmeldingen er bindende og refunderes ikke. 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3810095/10513
http://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus
mailto:nsfspor@gmail.com

