
 

            

SYKEPLEIEKOMPETANSEN I TJENESTENE 

- NØDVENDIG OG AVGJØRENDE 
 
Presentasjon av foredragsholdere:  

 
Jin Marte Øvreeide jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, i avdeling 
spesialisthelsetjenester. Hun er utdannet psykolog og spesialist i klinisk barne- 
og ungdomspsykologi. Jin Marte jobber hovedsakelig med Pakkeforløp for 
psykisk helse og rus, psykisk helsevern for barn og unge og satsingen "Bedre 
helsehjelp til barn i barnevernet". 

https://www.helsedirektoratet.no 

Morten Brodahl, ansatt som erfaringskonsulent ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Har tidligere 
jobbet i Ambulant akutt Enhet ved Dps Hamar, Sagatun brukerstyrt senter 
og Rio-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Spesielt interessert i 
sammenhengen mellom psykososiale helseproblemer og avhengighet. 

https://rop.no/ 
 

Karina Sebergsen har arbeidet innen psykisk helsevern i tre tiår. Hun er 
engasjert i betydningen av sykepleie til pasienter i psykisk helse og 
rustjenester, og er aktivt medlem i NSFs faggruppe for sykepleiere innen 
psykisk helse og rus (SPoR). 
 
https://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-
storsteinnes 

 
Lise Sæstad Beyene er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad i helse og 
medisin. Tema for doktoravhandlingen var samvalg i psykisk helsearbeid. 
Lise har mange års klinisk erfaring fra psykisk helsearbeid i kommunal 
sektor og har også jobbet som fagutviklingskonsulent for miljøterapi i 
spesialisthelsetjenesten. Nå er hun ansatt som førsteamanuensis på VID 
vitenskapelige høgskole ved videreutdanning for psykisk helsearbeid. 
https://www.vid.no/ 
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Målfrid J. Frahm Jensen, hjelpepleier, tidligere erfaringskonsulent ved 
SUS. Har lang erfaring som tillitsvalgt fra ulike pasient- og 
brukerorganisasjoner. Fagbokforfatter, skribent og poet.  
 
https://www.universitetsforlaget.no/varsling-med-utgangspunkt-i-
helsetjenesten 
 
 

 
 
Lene Gregersen, fagleder for rus og psykiatritjenesten i Porsanger 
kommune Lene er gift og har 5 barn og 1 barnebarn (snart 2). Bor i 
Porsanger kommune i Finnmark som har ca.4000 innbyggere. Utdannet 
sykepleier i Hammerfest i 1988. Videre utdanning som psykiatrisk 
sykepleier i 1997 ,tror det var siste året der det bare var en videre 
utdanning for sykepleiere. Master i barn og unges psykiske helse. 
Videreutdanning i Livstyrketrening og mestringsfremmende 
kommunikasjon gjennom oppmerksomt nærvær. Videreutdanning i 
Helseledelse. Vivat kursleder siden 2007. Faglig engasjert, brenner for det 

psykiske helsearbeidet i kommunehelsetjenesten.  

«Min tanke er at vi må støtte folk i å mestre livene sine der de er hjemme.» 

 

Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, phd, forfatter av 
flere bøker. De to første bøkene er bygget på egne opplevelser med å ha 
hatt diagnosen schizofreni. Den foreløpig siste boken (februar 2020) er 
Grunnbok i helsearbeid for bachelorutdanningene.  

https://www.arnhildlauveng.no/ 
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