
 

Invitasjon til Fagdag i regi av NSFLBS 

torsdag 26. mars 2020 

Tema: «Vold og trusler mot ansatte» 

-  Hvordan kan vi som bedriftssykepleiere følge opp arbeidsplasser 

og ansatte som er utsatt for dette? 
 

Vold og trusler i arbeidslivet synes å ha en økende forekomst innenfor mange 

sektorer, både i offentlig tjenesteyting og i private virksomheter. Det er et 

alvorlig risikoområde som gir ansatte en høy belastning i arbeidshverdagen. Det 

er derfor viktig at vi som bedriftssykepleiere har god kompetanse slik at vi kan 

gi kvalitetsmessig bistand både i det forebyggende arbeidet, og i oppfølging av 

ansatte som har vært utsatt for hendelser. 

På fagdagen har vi invitert Ole Greger Lillevik til å øke kompetansen vår på dette 

området. Han vil snakke om temaer som:  

 Vold og aggresjon som fenomen 

 Forebygging av vold og trusler 

 Nedtrappende samhandling og kommunikasjon (faseorientert håndtering) 

 Oppfølging av ansatte etter alvorlige hendelser 
 

Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. Han jobber 

også ved RVTS Nord som spesialrådgiver. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har 

arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. Han er en sentral skikkelse i forskning og 

undervisning rundt miljøterapeutisk arbeid, trusler og vold i klientarbeid. Han har bidratt til en rekke 

artikler og bøker innen fagområdet. I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik sin formidlingspris, og er blant 

de sjeldne som klarer å ha en levende og praktisk tilnærming til forskning. 

Tidsramme: kl. 09:30 – 16:00 

 

Sted:  Norsk sykepleierforbund sitt hovedkontor, Tollbugata 22 i Oslo 

   

Pris:  Kr. 2 000,- for medlemmer i NSFLBS 

  Kr. 2 600,- for ikke-medlemmer 

  Inkluderer lunsj. 

 

Påmelding via elektronisk skjema på NSFLBS sin side. 

 

OBS! Hvis du er medlem i NSFLBS, logger du deg inn med medlemsnummer og passord 

før du melder deg på. Hvis du ikke er medlem i NSFLBS kan du melde deg inn og få 

deltakeravgiften til kr 2000,- Årlig medlemsavgift er kr 480,- 

 

Påmeldingsfrist: 1. mars 2020 

https://www.google.com/search?q=%22Ole+Greger+Lillevik%22&rlz=1C1GCEA_en&oq=%22Ole+Greger+Lillevik%22&aqs=chrome..69i57j0l3.8420j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/oDKD6EuqQxMdVPAj7
https://www.nsf.no/faggrupper/bedriftssykepleiere

