
P S Y K I S K  H E L S E  O G  R U S 
15. og 16. oktober 2015 

Oslo kongressenter

• Ny møteplass mellom kommune og  
spesialist helsetjenesten

• Utfordringer i rustjenesten  
– intern samhandling i spesialisthelsetjenesten

• Radikalisering – vanlig krisearbeid?
• Hvordan ivareta pasienter som motsetter seg 

oppfølging etter utskrivelse fra spesialist
helsetjenesten? 

• Vekk med stolene – inn med en benk

• En natt i oktober  
– hør Marius Løken, overlevende 
fra Halloweendrapet, fortelle 
om natten og hans vei tilbake

Nasjonal konferanse om

www.nsh.no
Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Anne Grethe Skjerve
Vestre Viken

Kirsti Garpe Nils Petter Reinholdt
RVTS

Trygve Kongshavn
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Informasjon og påmelding: www.nsh.no

TORSDAG FREDAG
Møteleder: Lill Tone Grahl-Jacobsen, generalsekretær 
 i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening  
 

kl. 09.00 Registrering
kl. 09.45 Velkommen ved NSH og møteleder

kl. 10.00   Foredragsholder kommer senere
 

kl. 10.45 Pakkeforløp innen psykisk helsevern
 v/ fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge 

Helse Midt-Norge forbereder nå det som skal bli 
pakkeforløp innen psykisk helsevern. På samme måte 
som kreftbehandling, skal pasienter møte en godt 
organisert helsetjeneste. Bedre samhandling, forutsig-
barhet og kvalitet, er målet. I slutten av august er det 
oppstartmøte for et regionalt standardisert pasientforløp 
(«pakkeforløp») for behandling av psykoser.

kl. 11.15 Pause
  
kl. 11.30 Kronstad DPS – organisert som et FACT-team.   
 Fordeler og ulemper. Hva ville vi gjort annerledes?
 v/ Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS, 
 Helse Bergen

kl. 12.00 Ny møteplass mellom kommune og 
 spesialisthelsetjenesten
 Fra prosjekt til hverdag – hvordan gjør vi det?
 v/ Kirsti Garpe, leder for psykisk helse i Fet kommune

kl. 12.30 Utfordringer i rustjenesten – intern samhandling 
 i spesialisthelsetjenesten
 v/ Geir Ebbestad ved Akershus universitetssykehus, 
 avdeling rus og avhengighet

kl. 13.00 Lunsj
  
kl. 14.00 Oppfølging av pasienter som avsluttes av 
 spesialisthelsetjenesten – hvordan følge opp disse 
 på en fornuftig måte
 v/ Trygve Kongshavn, fastlege ved Fjell Legesenter 
 i Drammen og leder for praksiskonsulentordningen 
 i Vestre Viken HF

kl. 14.45 Vekk med stolene – inn med en benk
 v/ Anne Grethe Skjerve, prosjektleder i Vestre Viken, 
 samhandlingsteamet i Bærum

kl. 15.30 Sandnes kommune mottok  
 Kommunerusprisen 2015    
 v/ Trude Lønning, leder av Mestringsenheten

 Slutt ca 16.15

Møteleder: Lars Lien, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
 rusmisbruk og psykisk lidelse

kl. 08.30  En natt i oktober
 Marius Løken, overlevde Halloween-drapet 
 – hør hans historie

kl. 09.30 Pause

kl. 09.45 Radikalisering – vanlig krisearbeid?
 v/ Anne-Kristine Nitter, kommuneoverlege psykisk helse 
 og rus i Fredrikstad kommune og ved psykolog 
 Fredrikstad kommune 

kl. 10.15 Hvordan jobbe sammen mot radikalisering? 
 v/ Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver i RVTS

 Spørsmål fra salen

kl. 11.00 Pause 

kl. 11.15   Psykolog 2.0. – Fra de «hemmelige tjenester» 
 til samfunnsbyggere 
 v/ Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening

kl. 11.45   Samarbeid funker i Værnes regionen.
Langvarig samhandling med fastleger og  
psykiatriske sykepleiere gir resultater. 
Kan vi bli enda bedre til å samhandle?

 v/ Hans Michael Arentz Waaler, overlege ved DPS Stjørdal

kl. 12.15 Lunsj

kl. 13.15 Mestring av psykisk lidelse – Brøset-modellen
 Presentere tenkning og modell
 v/ Erik Kroppan, St. Olavs Hospital, 
 klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Brøset
 
kl. 13.45 Pilotprosjekt brukermedvirkning i DPS
 v/ Anne-Grethe Terjesen, LPP og  
 spesialrådgiver ved Drammen DPS og 
 Katrine Hippe, leder for Drammen DPS 45 min
 
kl. 14.30 Hvordan har brukermedvirkning medvirket til 
 et verktøy på brukerens premisser?
 ReConnect – nettbasert verktøy for recovery 
 og samarbeid
 v/ Lillian Sofie Eng, erfaringskonsulent ved 
 Oslo Universitetssykehus HF, Senter for pasientmedvirkning 
 og samhandlingsforskning

 Slutt ca kl. 15.15

Priser for medlemmer: kr 2 800  Priser for ikke-medlemmer: kr 3 800 
Dagpakker kr 535 per dag, obligatorisk for alle
Pris for brukerrepresentant kr 1 500 inkl. dagpakker  
Hotell bestilles og betales av den enkelte.

Med forbehold om endringer
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