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Ensom og verdiløs? – Hvordan skape meningsfylte liv som eldre? 
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Velkommen 
Det er en stor glede for oss igjen å ønske velkommen til den fjerde Mørketidskonferanse i 

Tromsø.  Vi har ønske om å følge opp konferansene fra tidligere år med å bidra til å 

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

Temaet for Mørketidskonferansen 2019 er knyttet til ensomhet og meningsløshet. På 

mange måter er dette motsatsen til mangfold og mening. Begreper som eldretsunami og 

eldrebølge er stigmatiserende og generaliserende karakteristikker på en gruppe 

mennesker der det eneste di i utgangspunktet har felles er alderen.  

Eldre i dag er en sammensatt gruppe og mange lever meningsfulle liv og har hverdager 

fylt av aktiviteter som gir mening. Men vi vet også at ensomhet og isolasjon preger mange 

eldres liv i dag. Tap av nærpersoner, tap av sosiale posisjoner og arbeidsfellesskap gjør at 

fundament i livet rystes og mennesket må finne frem til nye fundament som skal gi 

mening og et godt liv i denne perioden av livet. Denne søken er kanskje særdeles 

krevende i et livsavsnitt som er ganske annerledes enn de som ligger bak!  

Hvordan kan mennesket finne et ståsted i denne fasen av livet, og hvordan kan vi som 

sykepleiere bidra i disse prosessene?  

Vi tar utfordringen og inviterer spennende forelesere som på en eller annen måte berører 

dette temaet! Spennende? Det synes vi! Kom og bli med oss i faglige spennende 

sammenhenger så vel som sosiale! 

 

Med hilsen 

Kurt J. Lyngved, leder programkomite 

 

Konferansen arrangeres av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR) i 
samarbeid med, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens (FGD), Sentralt fagforum NSF og 

Mental Helse.  
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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. 
 

Arrangementskomité 

Kurt J. Lyngved - SPoR, Tor Engevik – faggruppeleder FGD, Hilde Fryberg Eilertsen – FGD, Lisa Eidsmo 
– SPoR, Leif Strømdal – Mental Helse, Kristine Børsum Stenstad - SF, Vibeke Steffensen – SPoR, Espen 
Gade Rolland - faggruppeleder SPoR  
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Program 
Mandag 25. november 

 

 Registrering fra 08.30 
 
10.00  Åpning av konferansen med kulturelt innslag 
 
10.35 Appell v/Gry Heggås Jensen, leder Kirkens SOS Nord-Hålogaland 
 
10.55  Sykepleie og/eller utførere av helsepolitikk og økonomisk styring? v/Lill Sverresdatter 

Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og forbundsstyremedlem i 
NSF 

 
11.25  Pause  
 
11.45  Verdier og etikk i møte med eldre. v/Berit Støre Brinchmann, sykepleier og professor 

 
12.15 Mindre ensom – bedre helse. v/Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Tromsø kommune 
 
12.45 «Historien om et farvel» - om å være pårørende. v/Tone Marie Roren, sykepleier, 

gestaltterapeut og forfatter 
 
13.15 Lunsj 
 
14.15 Eldre, ensomhet og depresjon. v/Line Tegner Stelander, psykiater og stipendiat UNN 
 
14.45  De gode møtene mellom gammel og ung. v/Cecilie Barth-Heyerdahl, trivselskoordinator 

ved Mortensnes sykehjem 
 
15.15 Pause 
 
15.30 Faglig innlegg 
 
16.00 Veier til inkluderende eldreomsorg – skeive perspektiver. v/Janne Bromseth, PhD, 

Forskerkollektivet 
 
17.00 Avslutning av fagprogrammet 
 
19.30 Konferansemiddag 
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Program 

Tirsdag 26. november 

 

09.00 Kulturelt innslag: «Å se og bli sett» - fra boken «Englevakt». v/Tone Marie Roren, 
sykepleier, gestaltterapeut og forfatter 

 
09.10  Betydningen av meningsfulle, aktive liv som eldre. v/ Trude Drevland, leder av Råd for et 

aldersvennlig Norge  
 
09.40 Presentasjon av meningsfulle aktiviteter  
  Gutta på skauen 
  Frivillighetssentralen 
  Seniorrevyen 
 
10.25  Pause med utsjekk 
 
10.45 Trening med mening. v/Tor Engevik, sykepleier og leder av NSFs faggruppe for geriatri og 

demens, og Unni Olsen, 74 år og Norgesrekordholder i styrkeløft 
 
11.15 Etikk og sårbare grupper. v/Ingrid Drageset, sykepleier, førsteamanuensis ved UiT Norges 

arktiske universitet 
 
11.45 NSFs satsning innen eldre og psykisk helse og rus. v/Svein Roald Schømer-Olsen, 

seniorrådgiver NSF  
 
12.00  Lunsj   
 
13.00  Også vi blir eldre – innspill fra en tidligere rusavhengig. v/Asbjørn Larsen, RIO – 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon   
 
13.30 Sykepleiers hverdag på brukerrommet: Aktiv rus og over 60. v/Christina Livgard og Tori 

Staff Reiremo, sykepleiere ved Brukerrommet Oslo 
 
14.00 Avslutning 
 
14.30 Vel hjem 

 
 

*Foreløpig program, endringer vil komme 
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Foredragsholdere 
 

Cecilie Barth-Heyerdahl er utdannet ergoterapeut. Hun har jobbet mange år ved geriatrisk og 
nevrologisk avdeling på UNN. Hun jobber nå som trivselskoordinator ved Mortensnes sykehjem. 

 
Berit Støre Brinchmann er professor i sykepleie ved Nord universitet og Nordlandssykehuset. Hun 
er redaktør av boken «Etikk i sykepleien», og forsker særlig innenfor etikk og pårørendearbeid. 
Brinchmann er medlem av Rådet for sykepleieetikk.  
 
Janne Bromseth 

Trude Drevland er politiker og tidligere ordfører i Bergen kommune. Hun er utdannet sykepleier, og har 
arbeidet innen sykepleie flere steder i Norge. Hun ha vært sjefsykepleier ed Stokmarknes sykehus, og bestyrer 
ved Fyllingsdalen sykehjem. Senere har hun vært prosjektdirektør ved Bergen Røde Kors sykehjem, og 
undervist i geriatri ved Betanien diakonale høgskole. Hun er nå leder av Råd for et aldersvennlig Norge, som er 
en videreføring av Statens seniorråd.  

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. 
 
Kjellaug Enoksen arbeider som sykehjemslege i Tromsø kommune. Spesialist i indremedisin og 
samfunnsmedisin. Har vært leder for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin fra 2015. 
Arbeidet tidligere ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og som 
sykehjemsoverlege i Bergen kommune og i Askøy kommune.  

 
Asbjørn Larsen 
 
Lill Sverresdatter Larsen er sykepleier og førsteamanuensis ved institutt for helse-og omsorgsfag ved UiT 
Norges arktiske universitet. Hun underviser på emner relatert til eldreomsorg, psykisk helsevern og rus, samt 
vitenskapsteori og metode. Larsens forskningsfelt er helsepolitikk, primærhelsetjenester, aldring, mental helse 
og urfolksperspektiver. Larsen er også engasjert i Norsk Sykepleierforbund på nasjonalt nivå. Dette foredraget 
tar utgangspunkt i dilemmaer knyttet sykepleiens ideal og fag opp mot helsepolitiske føringer som «ageing in 
place» og økonomiske styringsmodeller som fordrer effektivitet.   
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Tone Marie Roren er sykepleier, gestaltterapeut og forfatter. Som sykepleier har hun arbeidet på 
sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Som gestaltterapeut har hun ledet selvutviklingsgrupper og 
hatt enkeltklienter i terapi. Som forfatter har hun skrevet skjønnlitterært om eldreomsorg og 
schizofreni, hun har skrevet prosa og sangtekster for barn, i tillegg til lyrikk og sangtekster for 
voksne. Et sentralt tema i hennes virke er menneskemøtet. Om det sier hun: «Et menneskemøte 
kan være vakkert. Noen ganger er det magisk.» 
 
Line Tegner Stelander er spesialist i psykiatri med godkjent fordypningsområde innen 
alderspsykiatri. Hun har jobbet som overlege ved alderspsykiatrisk seksjon ved UNN siden 2011. 
Hun har fått midler fra Helse Nord til sitt doktorgradsarbeid med tittel «Alkohol og aldring – en 
studie av alkoholvaner blant eldre og potensialet for helseskade av alkohol». Til denne studien vil 
hun benytte deg av data fra Tromsøundersøkelsen fra 1994 – 2016.  
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Godkjenninger 
Mørketidskonferansen 2019 «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://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=

