
Arrangører:

i samarbeid med:

Kompetansesentrene
samarbeider med de
regionale Kompetansesenter
for rus (KoRus), de regionale
ressurssentrene om vold,
traumatisk stress og
selvmordsforebygging
(RVTS) og Fylkesmennene i
sitt arbeid med regionale
tverrfaglige nettverk innen
kommunalt psykisk helse- og
rusarbeid, faglig støtte og
samhandlings-kompetanse til
psykologer, annet
fagpersonell og ledere.

Psykologer ansatt i kommunale psykisk helse- og
rustjenester må navigere seg i et komplekst landskap
bestående av ulike tjenester og nivåer i tjenestene.
Man samarbeider også i utpreget grad med andre
profesjoner. I dette arbeidet møter man på både
muligheter og utfordringer – noe det vil være fokus
på i dette webinaret.

RKBU Vest

RKBU Nord

RKBU Midt-Norge

2Dato:                                Tid:
18. september 2020        10.00 - 12.00

Sted: 
Webinaret vil 
foregå i zoom 

Klikk her for å
komme til påmelding

ROLLEPLURALISME

for psykologer og ledere som jobber i
kommunale tverrfaglige psykisk helse-
og rustjenester

RBUP øst/sørWEBINAR 
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https://www.napha.no/
https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge
https://uit.no/enhet/rkbu-nord
https://www.ntnu.no/rkbu
https://ntnu.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09
https://ntnu.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09
https://ntnu.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09
https://ntnu.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pOumcHGW0kW4PkMuBlAiQqznDtaJB2FHioEwxeQNk7NUNlhOSVhSRFdGN1JJM0xYUjhRTUU3RUMwMi4u
https://zoom.us/


10.00 - 10.05 
Kompetansesentrene ønsker velkommen 

10.05 - 10.30 
Psykolog i kommunen – kjært barn med mange navn, roller og oppgaver!
Innlegg om rollepluralismen vi ser 
i kommunalt ansatte psykologers arbeid. 
v/president i Norsk psykologforening, 
Håkon Kongsrud Skard    

10.30 - 10.45 
Spørsmål og kommentarer til presidenten i NPF

10.45 - 11.00    Pause

11.00 - 11.30 
Rollepluralisme i praksis
Psykolog Tormod Sandvik, Kristiansund kommune, 
presenterer et tverrfaglig planarbeid om organisering 
og bruk av psykologer i ulike deler av kommunale tjenester. 
Denne delplanen ble vedtatt i Helse og sosialutvalget i kommunen våren 2020,
og skal siden integreres i en overordnet Helse og sosialplan. Planen er
tilgjengelig for deltakerne på webinaret- se gjerne igjennom den på forhånd.
Klikk her for tilgang på planen

11.30 - 11.50 
Refleksjon og diskusjon i grupper (breakout rooms) 

11.50 - 12.00    
Avslutning

Program
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https://drive.google.com/drive/folders/11uufzxaWwtgomklGGkw5uG0RnjZJdQhb?usp=sharing
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/kontakt-oss/for-presse/haakon-skard-president/haakon-kongsrud-skard


Lenke for deltakelse i Zoom:   
https://NTNU.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09

Meeting ID: 969 8386 2701

Passcode: 080976

Alternativt: 

Join by SIP 
96983862701@zoomcrc.com

Join by Skype for Business 
https://NTNU.zoom.us/skype/96983862701

...Zoooooooom

Vel møtt!
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https://ntnu.zoom.us/j/96983862701?pwd=azhtZG1ydHFvdlRVa3FHSVhFdzkyZz09
http://zoomcrc.com/
https://ntnu.zoom.us/skype/96983862701

