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Prekonferanse psykisk 
helse og rus 

 
 

Registrering og lunsj 12:00 –13:00  

 

Profesjons- og tjenesteutvikling på pasientens 
premisser 13:00 –14:00  

Psykisk helse i all sykepleie Kai Øivind Brenden,  
2. nestleder, NSF 

Psykiske helseutfordringer i befolkningen 
Sykepleiernes funksjon og ansvar 

Tove Gundersen 
Generalsekretær,  
Rådet for psykisk helse  

Rett hjelp, til rett tid, på rett sted 
Hva trenger vi fra sykepleiere? 

Kenneth Arctander 
RIO – Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon 

Kraften i sykepleie  
Avgjørende i møte med mennesker 

Gisli Kort 
Kristofersson 
Sykepleier og associate 
professor, University of 
Akureyri, Island 

 

 
«Sykepleiekraften i møte med mennesker» 
- om fremtidsrettede tjenester og 
kompetanseutvikling 
 

  30. november  
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Pause  14:15 – 14:30  

 
 

Gode tjenester – sykepleie i et livsløp – barn og 
unge  14:30 –15:30  

Sykepleiere i tjenestene 
Hva er sykepleiernes ansvar og funksjon i tjenestene? 

Leni Brunborg 
Psykiatrisk sykepleier 
og hovedtillitsvalgt i 
PHV Helse Bergen 

Hva er barns særlige behov 
Problemer som alltid har vært der, er blitt forsterket. Hvilke 
utfordringer vi har hatt og hvordan det har utviklet tjenestene. 

Maryam Konar 
Helsesykepleier, 
Veiavangen 
ungdomsskole, 
Drammen  

Fokus på overganger mellom BUP og VOP 
 

Veronica Lockertsen 
Sykepleier og 
universitetslektor, 
OsloMet 

FACT Ung, en ny tjenestemodell  Olav Oxholm 
Seniorrådgiver, 
Helsedirektoratet 

 
 
 

Pause  15:30 – 15:50  
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Gode tjenester – sykepleie i et livsløp – voksne 
og eldre    15:50 – 16:45  

«Både år til livet og liv til årene» 
Hvordan øke levetiden, mestring og livskvalitet i tjenestene 

Tommy Sjåfjell 
Erfaringskonsulent, 
vernepleier og 
rådgiver 
v/Universitetet i 
Sørøst-Norge  

Prosjekt psykisk helse og rus – hva vil NSF med 
prosjektet? 

Siv Skarstein 
Prosjektleder Psykisk 
helse og rus, 
førsteamanuensis, 
NSF 

Hvordan få til? Kraft må til. 
De mest utsatt voksne – de alvorlig syke? 

Navn kommer 
 

 
Sammen er vi sterkere 
Samhandlingskraft. Fag og erfaring i praksis. 

 
Torbjørn Mohn-
Haugen 
Styreleder, 
Erfaringssentrum 
 

 
 

Pause  16:45 – 17:00  
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Kompetanse i utvikling  17:00 – 18:00  

Grunnleggende ferdigheter i psykisk helse/rus;  
Sykepleieres kompetanse etter endt bachelor 

Åsne de Presno 
Sykepleier og 
universitetslektor, 
Universitetet i Agder 

Master – innhold og prosess 
Kompetanseutvikling som svarer ut samfunnets/befolkningens 
behov. Hva kan utdannelsen bety for tjenestene i framtiden? 

Navn kommer 

Faget og samfunnet Navn kommer 
 

 
 
 

Middag  19:30  

 
 
 


