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Menneskerettigheter,
tvang og etikk
Psykisk sykdom er ungdommens sykdom

Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern:



VELKOMMEN  

Den store årlige nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk,

«Hamarkonferansen», arrangeres i år for 5. gang. Konferansen er et møtested

mellom fagpersoner, jurister og brukere i  psykisk helsevern. Vi takker for den store

oppslutningen og de gode evalueringer vi har fått fra tidligere arrangement. Det

er en glede å se at deltakelsen fra sentrale aktører og fagpersoner er økende.

I 2012 har konferansen barn og unge som hovedtema. Ungdomstiden er preget

av store utfordringer. Frafall fra skolen, sosiale problemer og ikke minst vold og

overgrep er risikofaktorer. Rusmisbruk forverrer det hele. Store belastninger i

 kombinasjon med en variabel individuell sårbarhet kan føre til psykiske kriser. Det

er også en ekstra utfordring å ivareta de etiske og menneskerettighetsmessige

 aspekter for denne aldersgruppen og deres familier.

Alvorlig psykisk lidelse debuterer i de fleste tilfeller i ungdomsalder eller tidlig

 voksen alder og utgjør således en av de største helsefarene for unge mennesker.

Det er derfor viktig å oppdage disse tilstandene så tidlig som mulig for å komme

til med behandling og forebyggende tiltak. Hensikten med tidlig intervensjon ved

utviklet psykose er å gi hjelp i tide for å redusere, og om mulig forhindre, videre

sykdomsutvikling.  Intervensjon i forstadiet kan være avgjørende for å hindre at

sykdommen utvikler seg.  

Unge mennesker med psykiske lidelser opplever dessverre ikke sjelden gjentatte

ufrivillige innleggelser og undersøkelser uten at det foreligger psykose. Rusmis-

bruk øker risikoen for slike hendelser. Vi må gjøre alt som står i vår makt for å

 forhindre at ungdommer utsettes for traumatiske hendelser i  behandlings-

 sammen heng, som tvang ofte er. Hjelp må gis tidlig og uten ventetid slik at flere

kan ta imot hjelp frivillig. 

I den forbindelse er vi særlig glad for å kunne presentere etablering og anvendelse

av «brukerstyrte innleggelser» som et minikurs. Dette er en tjeneste rettet mot

dem som har vært under behandling tidligere, og tilbudet forventes å finnes i alle

DPS. Ledere og ansatte i psykisk helsevern har her en gyllen anledning til å sette

seg nærmere inn i metoden. 

Kurven som beskriver økningen i antall unge uføre med psykisk sykdom er bratt.

Dette har skjedd samtidig som tjenestetilbudene ble styrket gjennom opptrap-



pingsplanen. Vi må derfor søke flere og tidlig innsettende forebyggende virkemid-

ler for å nå barn og ungdom som befinner seg i en livssituasjon med økt risiko for

å utvikle en psykisk lidelse. Det er derfor gledelig å registrere et økende fokus på

oppvekstvilkår det siste året. Det er også i økende grad en oppfatning at «teori-

skolen» ikke passer for alle, og at det må skje endringer.

Årets konferanse har i seg disse tema i stor bredde, og har samtidig beholdt et ty-

delig fokus på tvang og etikk. Menneskerettighetene berøres i år bare indirekte,

men vi minner om den europeiske men neskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8,

og støtter at EMK skal være en del av grunnutdanningen i  helsefagene. Hjertelig

velkommen til Hamar!

   Morten Lang-Ree                                     Tone Skjerven

administrerende direktør             leder av Norsk psykiatrisk forening

Sykehuset Innlandet HF

I  SAMARBE ID  MED :

KONFERANSEN  ARRANGERES  AV:



PROGRAM  O N S D A G  2 8 .  N O V E M B E R

Møteleder: Torfinn Hynnekleiv, overlege Reinsvoll

0800 Registrering

0900 Kulturinnslag

0910 Velkommen } Tone Skjerven, leder Norsk psykiatriske forening Npf, 
sammen med Gunn Gotland Bakke, divisjonsdirektør, divisjon Psykisk helsevern, SI

0915 Åpning } Inga Marte Thorkildsen, barne-, likestillings- og inkludereringsminister er invitert

T E M A : T ID L IG  B E LASTN ING  OG  SYKDOM

0930 Solidaritet og fordeling av omtanke
} Erling Segelstad

0950 Psykisk sykdom er de ungens sykdom
} Jan Olav Johannessen

1010 Psykisk helse hos ungdommer i norske barnevernsinstitusjoner
} Thomas Jozefiak

1030 Pause 

T E M A : JUSS

1050 Forholdet mellom foreldresamtykke og tvang overfor barn og unge under 16 år
} Tore Roald Riedl

1110 Tvang i rusomsorgen } Tore Roald Riedl

1120 Menneskerettighetenes stilling i helseretten og profesjonsetikken 
} Tore Roald Riedl

T E M A : BEHANDL ING  OG  FOREBYGG ING

1140 Basal eksponeringsterapi – strategier for å redusere bruk av tvang
} Didrik Heggdal

1210 Lunsj

1310 Kommunalt psykisk helsearbeid: Unngå sykeliggjøring og tenk pragmatisk.
} Heidi Tessand

1340 Resultater av tidlig intervensjon, TIPS studiene 
} Jan Olav Johannessen

1350 Parallelle sesjoner (se egne sider)

1845 Mottakelse

1900 Underholdning og festmiddag



PARAL L E L L E  S E S JONER  O N S D A G  2 8 .  N O V E M B E R

A: Barn og unge

1400 Ordstyrer: Kirsti Stavø
} Tidlig hjelp, og tvang i TIPS innlandet

1415 Barn og unge i faresonen, hva svikter? } Elizabeth Eiebakke

1430 Rusfrikontrakter } Knut Erik Amundsen 

1445 Fra dyslektiker til kommunetopp. Fritiden var redningen. } Morten Aspeli

1500 Kaffepause

1515 Gjennombruddsprosjektet Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs 
psykose – hva lærte vi? } Tove Mathiesen

1530 Omsorg, grenser og tvang, hva er hva? } Jannike Engelstad Snoek

1545 Mitt utbytte med spesiell tilrettelegging } Elev fra en videregående skole

1600 Diskusjon. Når er hjelp mest effektiv? Hvordan når vi dit? } Barneombudet er invitert

1640 Programmet avsluttes

B: Rett, plikt og etikk

1400 Ordstyrer: Sten Rune Hanssen
} Relasjon og kommunikasjon

1415 Kan tvang være god omsorg? } Pat Lister

1430 Kan god omsorg lovbestemmes – om bruk av tvang i eldreomsorgen – juss, etikk og
ressurser } Øyvind Kirkevold

1445 Tvang uten relasjon, og relasjon uten TID, er det forsvarlig behandling? Erfaringer fra
Ettervernspoliklinikken, Sandnes DPS avd Varatun } Ole Jøssang og Ingrid M. A. Kittang

1515 Kan et system opptre uetisk, og hvem har da ansvaret? } Hågen Haugrønningen

1530 Virker etikken for rusmisbrukere? } Arild Knutsen

1545 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. Erfaringer med henvendelser om
psykisk helsevern. } Ingrid Petronille Røe

1600 Diskusjon. Menneskerettightene og forholdet til pliktene i helsetjenesten. 
} Gro Hillestad Thune

1640 Programmet avsluttes



C: Forskning

1400 Ordstyrer: Maria Løvsletten

} Validitet og nytte av forskning

1415 Opplevd tvang - noe annet enn å bli tvunget? 
} Olav Nyttingnes

1430 Tvunget psykisk helsevern uten døgn opphold – studie i Troms og Finnmark
} Henriette Riley

1445 TUD, Multisenter studien. Foreløpige resultater fra Innlandet. 
} Maria Løvsletten

1515 Menneskers erfaring med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.
Presentasjon av kvalitativ studie som vil belyse problemstillingen fra tre perspektiv.
} Bjørn Stensrud

1530 Å «grave» i journaler eller 2 trykk i DIPS, og vips? Datainnsamlingen til TUD-studien. 
} Torill Smaaberg

15.45 TUD internasjonalt 
} Stefan Sjøstrøm

1600 Diskusjon. Erfaringsutveksling. Pågående forskning og forslag til nye prosjekter.
} Georg Høyer

1640 Programmet avsluttes

D: Miljøterapi

1400 Ordstyrer: Unn Hammervold

1415 Brukererfaringer ved tvang  } Elisabeth Korslund

1440 Brukererfaringer ved skjerming } Wenke Gamme

1505 Early Recognition Method (EMR) } Gunnar Eidhammer

1530 Forebygging av tvang
} Akuttenhet for ungdom ved Nordland-sykehuset

1555 Natt og dag – konsekvenser for miljøterapien 
} Reidun Norvoll 

1640 Programmet avsluttes
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E: Brukerstyrte innleggelser
} Spesielt tilrettelagt for de som skal utvikle og evaluere tilsvarende tjenester 

1400 Ordstyrer: Ola Marstein
} Hjelp på egne premisser

1415 Jæren DPS, åtte års erfaring. Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser
} Bård Bakke og Per J. Øglænd

1545 Bjørnegård psykososiale senter i Bærum
} Brith Sjøvold

1600 Diskusjon. Vil samhandlingsreformen kreve noe nytt?
} Ola Marstein

1640 Programmet avsluttes
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Møteleder: Torfinn Hynnekleiv, overlege Reinsvoll

T E M A : POL I T I KK  OG  SAMFUNN

0830 Helsepolitiske utfordringer 
} Tove Gundersen

0850 Erfaringer med alternative skoletilbud for ungdom og unge voksne som sliter med
psykisk sykdom og psykiske vansker. 
} Elizabeth Eiebakke

0910 Hvorfor skal pårørende bestemme/ ha noen mening eller innflytelse på debatten om
tvang er riktig eller ikke? 
} Anne-Grethe Terjesen

T E M A : ET I KK

0930 Magt og afmagt i psykiatrien: Arbejdet med etiske problemstillinger i forbindelse med
tvang i psykiatrien i Danmark.
} Edith Mark

0950 Etiske utfordringer ved bruk av tvang mot voksne, barn og unge
} Reidar Pedersen

1010 Pause        

T E M A : TVANG

1030 2 sanger fra hjertet 
} Elisabeth Korslund

1040 Opplevd tvang i ungdommen 
} Elisabeth Korslund

1100 Personliga röster om öppen tvångsvård 
} Stefan Sjöström 

1120 Som natt og dag 
} Tonje Lossius Husum

1140 Erfaringer fra 12 år med forsøk på å redusere tvang i Nederland
} Albert Christian Molewijk

PROGRAM  T O R S D A G  2 9 .  N O V E M B E R



Det tas forbehold om endringer i programmet.

T E M A : L EDE L SE

1150 Redusert og riktig tvang, hva må ledelsen gjøre? 
} Marit Bjartveit

1200 Lunsj

Møteleder: Knut Hestad, sjefpsykolog, Sykehuset Innlandet

1300 Ledelsens muligheter og utfordringer ved brukerstyrte innleggelser v/Jæren DPS.
} Bård Bakke

1320 Erfaringer med integrert poliklinikk for psykosepasienter v/Jæren DPS
} Per J Øglænd

1400 Pause

1440 Intro tema 2013. Fremmedkulturelle pasienter og tvang
} Ruth Abraham

1500 Oppsummering og informasjon om neste konferanse 
} Terje Vestheim

1515 Vel hjem!
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Ruth Abraham
Overlege i psykiatri ved Lovisenberg sykehus,
med eritreisk bakgrunn. Som styremedlem var
hun initiativtaker til ”Utvalg for transkulturell
psykiatri” i Npf. Hun vet hva hun snakker om, 
for i hennes hjemland finnes ikke psykiatrisk
 behandling slik vi kjenner den fra vestlige land,
og visstnok er det bare en lege i Eritrea utdannet
innenfor psykiatri! 

Knut Erik Amundsen 
Politioverbetjent Ungdomsseksjonen, Hamar
 politistasjon.

Morten Aspeli
Ordfører i Hamar siden 2011. Kampsak: Barn og
unge. Har erfaring fra en krevende skolegang.
Store lese- og skrivevansker gjorde ham til en det
lett kunne gått galt med. Nå forteller politikeren
hvordan det har vært å leve med dysleksi og
hvordan han unngikk å forbli en «taper».

Bård Bakke  
Psykiatrisk sykepleier og leder for enheten for
psykose- og schizofrenilidelser ved Jæren DPS.
Har ledet utviklingsarbeid overfor målgruppen,
der tilbudet om brukerstyrte innleggelser, grup-
pebehandling, samarbeid med kommunehelse-
tjenesten og redusert bruk av tvang står sentralt.

Marit Bjartveit
Spesialist i psykiatri. Var Avdelingsoverlege ved
Oslo Universitetssykehus. etter «trikkedrapet».
Har ledet omorganiseringen av akuttpsykiatrisk
avdeling ved Ullevål. Gjennom denne prosessen
og annet målrettet arbeid er bruk av tvang redu-
sert betydelig ved Ullevål. Hun var medlem av
lovutvalget for ny PHVL , NOU 2011/9.

Gunnar Eidammer
Jobber ved Klinikk for rus og psykose Vestre
viken HF og Kompetansesenteret for sikkerhet -,
fengsels- og rettpsykiatri for helseregion Sør-Øst,
OUS HF. Er utdannet Klinisk spesialist i Psykiatrisk
sykepleie/MSc. Har 23 års erfaring fra sikkerhets-
psykiatri. Er prosjektleder for ERM i Norge, og
prosjektmedarbeider og medforfatter i ytterligere
to forskningsprosjekter 

Elisabeth Eiebakke
Hun har vært rektor ved Eikelund vgs i 10 år, en
skole for ungdom og unge voksne med psykiske
lidelser/ psykiske vansker. Hun var leder for opp-
følgingstjenesten i Oslo med ansvar for koordine-
ring av tverretatlige tilbud for elever som falt ut
av videregående skole ved innføringen av Reform
94 og senere bl.a leder av en APO-skole. Hun har
vært rådgiver ved fengselsundervisningen i Oslo. 

Wenche Gamme 
spesialsykepleier ved Sykehuset Innlandet HF
post 1A Reinsvoll.  Hun har tidligere vært lokal
prosjektleder ved prosjektet ”Brukerorienterte al-
ternativer til tvang” som ble avsluttet 2008. Etter
dette har hun jobbet videre med tema gjennom
sin mastergrad ”En kvalitativ studie av mulig -
heter for medvirkning under tvangsbehandling”,
som ble avsluttet mai 2011. 

Tove Gundersen 
Fra januar i år er hun generalsekretær i Rådet for
psykisk helse. Jobbet i spesialisthelsetjenesten i
over 25 år, som leder i ca 20 år, i hovedsak ved
Oslosykehus (19 år) og Fylkespsykiatrisk avdeling
i Vestfold. Utdanning: Cand.san (hovedfag i
 helsefag), psykiatrisk sykepleier, videreutdanning
i livssyn og etikk, masterutdanning i ledelse med
strategisk kommunikasjon.

Hagen Haugrønningen
Organisasjonskonstellatør og erfaringskonsulent

Unn Hammervold
Psykiatrisk sykepleier. Leder av behandlingsavde-
lingen ved Rogaland A-senter Sitter i landstyret i
NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere,
LPS. Avsluttet masterutdanning ved UIS 2009
med oppgaven: «Brukererfaringer knyttet til an-
vendelse av tvang i psykisk helsevern.» Hun var
medlem av lovutvalget. 

Sten Owe Rune Hanssen
Psykiater & Psykodynamisk Psykoterapiveileder,
undervisningsansvarlig for LIS (leger i utdanning)
ved Sykehuset Innlandet, Sanderud

FORE L ESERNE



Didrik Heggdal 
Psykologspesialist og faglig ansvarlig. Har siden
1999/2000 vært ansatt ved en lukket døgnsek-
sjon ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk Helse
og Rus, Vestre Viken HF. Gjennom disse årene
har han vært hovedaktør i utvikling og imple-
mentering av behandlingsmodellen Basal Ekspo-
neringsterapi (BET). En overordnet målsetting
med BET er å mobilisere antatt behandlingsresi-
stente pasienters ressurser, redusere bruken av
tvang, og fremme disse menneskenes muligheter
til et stabilt liv utenfor døgninstitusjoner. 

Knut Hestad 
Professor og nevropsykolog. Fagsjef og forsker i
divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet.

Tonje Lossius Husum
PhD, forsker ved SINTEF og psykologspesialist i
Asker. Har 20 års erfaring som klinisk psykolog,
hvorav fem år i lukkede sengeposter innen psy-
kisk helsevern. Forsket innen generell helsetje-
nesteforskning, og på problemstillinger omkring
bruk av tvang, etikk i psykisk helsevern og men-
neskerettigheter. Har tatt doktorgrad om perso-
nalets holdninger til og variasjon i bruk av tvang
under innleggelse i akuttavdelinger.

Torfinn Hynnekleiv
Overlege, forsker og fagutvikler ved akutt- og
korttidsavdelingen SI Reinsvoll.

Georg Høyer
Professor for institutt for samfunnsmedisin i
Tromsø, leder for Nettverk for forskning og
kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det
 psykiske helsevernet.

Jan Olav Johannessen
Professor Universitetet i Stavanger, sjeflege Psyki-
atrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus,
Helse Stavanger HF. Tidligere president ISPS. Sty-
remedlem IEPA. Tidligere Leder av Norsk psykiat-
riskforening. Utdannet psykoterapeut (Institutt
for psykoterapi). Initiativtaker til TIPS-prosjektet 

Thomas Jozefiak
Cand. mag. Spesialist i barne- og ungdoms -
psykiatri. Doktorgrad i 2009: ”Quality of life and
mental health in children and adolescents: Child
and parent Perspectives”. Førsteamanuensis ved
RBUP/Det medisinske fakultet/NTNU og overlege
ved BUP/St. Olavs Hospital. Fikk tildelt ”Forskning
nytter prisen” av Rådet for Psykisk helse i 2011. 

Ole Andreas Jøssang 
Seksjonsoverlege ved SUS. Lang erfaring med
 behandling av psykoser, både førstegangs- og
kroniske. Igangsetter av Ettervernspoliklinikken
ved Sandnes DPS. Tidligere 18 års erfaring som
helsesjef/kommunelege1.

Ingrid M. A. Kittang 
Psykiatrisk sykepleier. Lang erfaring innen ledelse
av psykiatriske sengeposter, og kommunalt
 bofellesskap. Har arbeidet med forebygging og
behandling av pasienter med aggresjons  prob -
lematikk. Siden 2010 har hun bygd opp Etter-
vernspoliklinikken ved Sandnes DPS og vært
opptatt av redusert og riktig bruk av tvang.

Øyvind Kirkevold 
Sykepleier, Master of Public Health (MPH), dr.
philos. Assisterende fag- og forskningssjef ved
Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og
helse, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder
og forsker ved Alderspsykiatrisk forskningssenter
ved Sykehus innlandet. Involvert i forskning som
omhandler ulike områder behandling for bebo-
ere på sykehjem

Arild Knutsen
Tidligere rusavhengig og leder nå FHN, som er en
brukerorganisasjon. Siden 2008 har han årlig tatt
med folk fra rusmiljøet i Oslo inn på Stortinget. I
2009 ble Arild kåret til Årets Oslo-borger av Af-
tenpostens lesere. I 2010 mottok han Stortingets
Presselosjes Toleransepris for 2010. Knutsen går
nær daglig på Plata for å dele ut brukerutstyr og
drive oppfølging
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Elisabeth Korslund
Fra hun var 15 år frem til 2010 var hun i behand-
ling i psykisk helsevern med mange tvangsopp-
hold pga selvskading, suicidalitet og psykoser.
Hun er nå frisk og hun ble mor til en gutt i 2011.
Høsten 2012 starter hun på videregående skole
igjen. Målet er å gå videre på høyskolen å ut-
danne seg til vernepleier der hun ønsker å jobbe
innen psykiatrien.

Patience Lister
Pat Lister er psykiater og medlem i klinisk etikk-
komité på Diakonhjemmet Hun var i mange år
overlege ved psykoseposten på Alderspsykiatrisk
avdeling, . Hun jobber nå i Enhet for Ambulant
Samhandling (EAS) ved DPS Vinderen.

Maria Løvstetten
Psykiatrisk sykepleier/Fagrådgiver med FoU-
oppgaver i avd for psykosebehandling og rehabi-
litering i SI. Har ledet og koordinert ulike fagut -
viklingsprosjekter og utdanningsløp bl.a. SEPREP
i regi av avd. Godkjent veileder NSF. Avslutter
masterutdanning i psykisk i august 2012.

Tove Mathiesen 
Psykologspesialist/fagrådgiver, Klinikk psykisk
helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.
Bred erfaring fra psykisk helsevern bl.a. som
leder av TIPS Sør-Øst og Follo psykoseteam. Var
med i ressursgruppen for Gjennombruddspro-
sjektet for tidlig intervensjon og behandling av
førstegangspsykoser.  

Edith Mark
Postdoc i klinisk sykepleie ved Medicinsk Center,
Aalborg Sygehus. Har været ansatt i Norge, År -
hus og Viborg. Stor erfaring med sykepleiefag-
lige forsknings- og utviklingsprosjekter.  Medlem
af arbeidsgruppen i Det Etiske Råd ved rørende
psykiatriens vilkår og utfordringer, særlig i for-
hold til bruk av tvang. Medlem av arbeidsgrup-
pen i Det Etiske Råd vedrørende Etisk Forum for
Unge, som i 2012 arbeider med unge og psykia-
tri. 

Ola Marstein 
Psykiater, tidligere avdelingsoverlege ved  Søndre
Oslo DPS, og nå ansatt som spesialrådgiver for
styret Npf ved siden av selvstendig praksis i Oslo. 

Albert Christian Molewijk 
Forsker - Senter for medisinsk etikk UIO. Han er
forsker fra Nederland , som trolig det landet som
har gjort mest på feltet etikk-refleksjon og tvang
i psykiske helsetjenester

Reidun Norvoll
Sykepleier og dr. polit i sosiologi med tema om
skjerming i psykiatriske akuttposter. Har arbeidet
lenge i psykiske helsefeltet og de siste årene mye
med spørsmålet om tvang, herunder BAT-pro-
sjektet og rapporten Som natt og dag? For tiden
har hun en post doc-stilling ved Senter for medi-
sinsk etikk, UiO i forbindelse med prosjektet
"Psykiske helsetjenester, etikk og tvang."

Olav Nyttingnes
Psykolog. Ansatt som rådgiver ved A-hus. Han
ledet prosjektet «Frivillighet før tvang». Han var
sekretær i lovutvalget for NOU 2011/9. Tidligere
rådgiver i Rådet for psykisk helse. 

Reidar Pedersen
Utdannet lege og filosof. Ansatt som forsker
(med professorkompetanse) ved Senter for medi-
sinsk etikk, Universitetet i Oslo. Jobber med etikk
og kommunikasjon i helsetjenesten; herunder
tvang, samtykkekompetanse, etikk ved livets
slutt, kliniske prioriteringer, empati blant leger,
og hvordan håndtere etiske utfordringer i praksis
på en god måte.

Tore Roald Riedl 
Driver advokatpraksis med forankring i advokat-
fellesskapet Kindem & Co i Oslo. Han har både
offentlige og private oppdrags givere, med ho-
vedvekt på barne-, barnevern-  og helserett. Han
er kontrollkommisjonsleder for Psykisk helsevern
Barn og Ungdom i Oslo, og forfatter av flere
kommentarutgaver til psykisk helsevernloven.

Henriette Riley
Doktorgradsstipendiat ved Universitetssykehuset
Nord-Norge og Universitetet i Tromsø i prosjektet
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om Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
(TUD). Er utdannet vernepleier med videreutdan-
ning i psykisk helsearbeid og har mastergrad i
Folkehelsevitenskap og helsekommunikasjon.
Har i nærmere 10 år arbeidet ved ulike psykia-
triske institusjoner og i rusomsorg. 

Ingrid Petronille Røe
Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet i
 Hedmark og Oppland

Erling Segelstad
er barnevernspedagog, lokalpoltiker for Arbei-
derpartiet og fagforeningsaktivist. Han er særlig
aktiv med barnevernspolitikk og er selv leder for
banevernsinstitusjonen Fagertun hybelhus i
 Brumunddal. Fra 1999 til 2002 var han nestleder
i FO, Fellesorganisasjonen for barnevernpedago-
ger, sosionomer og vernepleiere. 

Brith Sjøvold
Tjenesteleder, Bjørnegård psykososiale senter.

Stefan Sjöström 
Docent i socialt arbete vid Umeå universitet och
har forskat om psykiatrisk tvångsvård i 20 år. Han
har bland annat bedrivit antropologiska studier
av tvång på sjukhus, analyserat domstolsför-
handlingar och intervjuat patienter om upple-
velser av tvång. För närvarande leder han ett
projekt om öppen tvångsvård (jfr TUD) i Sverige.

Tone Skjerven 
Spesialist i psykiatri, tidligere spesialist i allmenn-
medisin. Hun er leder av Norsk psykiatrisk for-
ening siden mars 2011. Hun er avdelingsleder for
Avdeling for traumebehandling og interpersonlig
terapi ved Modum Bad (for tiden i permisjon).
Hun er godkjent veileder i psykodynamisk terapi.

Torill Smaaberg
Ergoterapeut. Kvalitetsrådgiver avdeling for
psykosebehandling og rehabilitering, Sykehuset
Innlandet, Sanderud. har deltatt i arbeidet med å
hente ut data til TUD studiene.

Jannike E. Snoek
Barnepsykiater, overlege / avdelingsleder 
Barne- og Ungdomspsykiatrien ved Oslo universi-

tetssykehus. Hun har skrevet boken om ”den
lærde autisten”

Kirsti Stavø
Psykologfaglig rådgiver ved avdeling for psykose-
behandling og rehabilitering og tidlig interven-
sjonsseksjonen Sykehuset Innlandet, Sanderud. 

Bjørn Stensrud
Psykiatrisk sykepleier med mastergrad i psykisk
helsearbeid. Han har bred klinisk erfaring fra
psykosefeltet, og har arbeidet spesielt med å
 begrunne og utvikle miljøterapi innenfor fag -
området psykisk helsevern. Arbeider i dag som
spesialkonsulent i Sykehuset Innlandet. 

Anne-Grethe Terjesen 
Leder i LPP. Hun har være styremedlem i LPP Oslo
og leder av brukerrådet for Søndre Oslo DPS og
styringsgruppen for implementering av veilede-
ren pårørende en ressurs på Ullevål sykehus. Er i
dag leder av brukerrådet for klinikken for psykisk
helse og avhengighet ved Oslo Universitetssyke-
hus.

Heidi Tessand
Psykolog. Kommunespykolog i regi av Hjelper’n i
Ski kommune som aller helst jobber i nærmiljøet
til barn og unge som trenger en håndsrekning.

Gro Hillestad Thune 
Tidligere dommer i Den Europeiske Menneske-
rettighetsdomstol.

Terje Vestheim 
Psykiater med mangeårig erfaring fra SI Sande -
rud.Tidligere spesialist i allmennmedisin. Medlem
av styret i Npf og engasjert i arbeidet for optima-
lisert bruk av tvang og har deltatt i offentlige ut-
redninger. Han er styrets representant og leder i
konferansens programkomite. Han deltar i studi-
ene på tvunget psykisk helsevern uten døgnopp-
hold, TUD, i Innlandet, som koordineres ved
forskningsnettverket ved UIT.

Per J. Øglænd 
Overlege ved Jæren DPS integrerte poliklinikk for
polikliniske og innlagte pasienter med alvorlig
psykoselidelse.



PRAKT I SKE  OPP LYSN INGER

Påmeldingsfrist: 15. oktober 

Påmelding og betalingsinformasjon
} Påmeldingen gjøres elektronisk på: 

www.sykehuset-innlandet.no/tvang 2012

} Påmeldingen er bindende og er gyldig når be-
taling er registrert hos oss. Faktura blir sendt ut
når påmeldingsfristen er ute 15. oktober.

} Overnatting er inkludert i kursavgiften. 
NB! Dersom behov for flere netter enn opp-
gitte alternativer, må deltaker selv ta kontakt
med hotellet for bestilling, og betale dette ved
utsjekking

} Service fra hotellet utover dette må betales av
deltakeren selv. Eksempel: minibar/bar, bestil-
ling av mat utenom måltider som er oppgitt i
programmet etc.

Kontaktinformasjon
Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til:
} E-post: tvang@sykehuset-innlandet.no 

Hotellet
Scandic Hamar
Vangsveien 121, 2318 Hamar
Telefon +47 21 61 40 00
E-post: hamar@scandichotels.com
www.scandichotels.no 

Transport
} Rutetider NSB:

Telefon 815 00 888 eller www.nsb.no

} Taxi Hamar:
Telefon 03650

Parkering
De som bor på hotellet får gratis parkering. 
Parkeringsbevis hentes i resepsjon.

Aktuelle lenker
www.sykehuset-innlandet.no
www.nsf.no
www.norskpsykiatriskforening.no
www.legeforeningen.no
www.psykol.no
www.lpp.no
www.psykiskhelse.no
www.hamar.kommune.no

Allmennmedisin: Godkjennes med 15 poeng
som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til vi-
dere- og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: Godkjennes med 15 timer
som valgfritt kurs for leger under spesialisering
og for spesialistenes etterutdanning .

Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med
12 timer som valgfritt kurs for leger under spesi-
alisering og for spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: Godkjennes med 13 timer som valgfritt
kurs for leger under spesialisering og for spesia-
listenes etterutdanning.

NSF: Godkjent som meritterende for godkjen-
ning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsyke-
pleie med totalt 14 timer.

Norsk Psykologforening: Godkjent som fritt spe-
sialkurs og vedlikeholdsaktivitet med 14 timer. 

GODK J ENN INGER



                                                                                                 Påmelding INNEN 15.10.2012           Påmelding ETTER 15.10.2012

                                                                                                                              Medl. brukerorg./                               Medl. brukerorg./
                                                                                                                             Ansatte i SI                                         Ansatte i SI

Påmelding kun onsdag 28.11.

Påmelding kun torsdag 29.11.

Kun dagpakke (inkl. lunsj og pausemat)                Kr 1600      Kr 1100             Kr 2000      Kr 1500

Kursavgift inkl. full pensjon, enkeltrom                  Kr 2900      Kr 2400             Kr 3300      Kr 2700

Kursavgift inkl. full pensjon, dobbeltrom               Kr 2775      Kr 2275             Kr 3175      Kr 2575

Påmelding både 28. og 29.11.

Kun dagpakker (inkl. lunsj og pausemat)               Kr 2300      Kr 1800             Kr 2700      Kr 2100

Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom                 Kr 3625      Kr 3125             Kr 4025      Kr 3425

Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom              Kr 3475      Kr 2975             Kr 3875      Kr 3275

Middag 28.11. for ikkeboende                              Kr   850

Tilknytningsdøgn 27.–28.11.

Overnatting enkeltrom                                         Kr    995

Overnatting dobbeltrom                                       Kr 1.095

Middag 27.11.                                                     Kr    320

Påmeldingen gjøres elektronisk på:

www.sykehuset-innlandet.no/tvang2012

PR I S ER



Nasjonal konferanse

Hamar 28.–29. november

Tvang i ung alder
Psykisk sykdom er ungdommens sykdom
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