
 

 

Sykepleierforbundet 
inviterer til gratis fagkveld 

 

Tid:    tirsdag 12. mai 2020 fra kl. 18 – 21 
Sted:  Scandic City Hotell, Fredrikstad 
 
Vi feirer den internasjonale sykepleierdagen og inviterer medlemmer 
i Østfold til spennende fagkveld med dyktige forelesere: 
 

• Jan Hammer – psykiatrisk sykepleier 

• Else Kåss Furuseth – komiker 
 

I tillegg vil nyvalgt fylkesleder/nestleder i NSF Viken innlede med 
siste nytt fra NSF. Og du kan møte representanter fra lokale 
faggrupper, KLP og DnB.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Hammer: «Mennesker i selvmordskrise 
under innleggelse i psykisk helsevern» 
Hvordan ønsker mennesker å bli møtt av helsepersonell 
når livet oppleves uutholdelig? Kan et for sterkt fokus på 
diagnoser og selvmordstiltak være et hinder for 
kvaliteten av det mellommenneskelige møtet?  Jan 
Hammer jobber som spesialrådgiver ved Blakstad 
sykehus, som er en del av Vestre Viken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
møter du mennesker som xxxxxxx? Og hva lærer man 
når man år etter år har pasienter som skal xxxxxxxx?  
Jan Hammer jobber som psykiatrisk sykepleier ved xxxx 
og har mer enn xxx års erfaring med pasienter i xxxxxxx. 
Han er også en anerkjent foreleser som gjerne deler sin 
kunnskap med både kollegaer, studenter, pasienter og 
pårørende.  
 
 

Else Kåss Furuseth: Som 11-åring mistet hun moren. 
Som 28-åring mistet hun broren. Begge begikk 
selvmord. Dette er utgangpunktet for Else Kåss 
Furuseths forestillinger «Kondolerer» og oppfølgeren 
«Gratulerer». Kåss Furuseth har hatt stor suksess med 
disse forestillingene hvor hun briljant mikser det absurd 
komiske, det såre og det selvironiske. Med sin 
personlige og hjertevarme stil loser hun oss gjennom en 
herlig terapitime. Denne kvelden får vi en miks av både 
«Kondolerer» og «Gratulerer». Etter forestillingen blir 
det anledning til å stille spørsmål eller kommentere. 



 

  
Fra kl. 18.00 – 18.30 kan du besøke faggruppenes stand, snakke 
Det vil bli enkel servering med kaffe/te og wienerbrød fra kl. 18. 
 
 
Påmelding så snart som mulig og innen 1. mai  
For å melde deg på må du være logget inn som medlem på NSFs 
hjemmeside. Følg denne lenken: https://www.nsf.no/kurs-og-
konferanser/4872405/123639 
 
 
NB! Vi har et begrenset antall plasser, så her gjelder det å være 
først til mølla.  
 
 
Vi ønsker deg velkommen til en spennende fagkveld i godt selskap med 
andre sykepleiere i Østfold! 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Sykepleierforbund Østfold 
 
 
Karen Brasetvik 
Fylkesleder    
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