
Arrangører:

i samarbeid med:

RKBU Vest RKBU Nord

Statsforvalteren

Psykososiale konsekvenser av korona
- hva vet vi og hva gjør vi?

RKBU Midt-Norge
2

for psykologer i kommunene, ledere og andre relevante fagpersoner

RBUP øst/sør

Nasjonalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

(Zoom-lenke sendes ut til påmeldte)

https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge
https://uit.no/enhet/rkbu-nord
https://www.ntnu.no/rkbu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pOumcHGW0kW4PkMuBlAiQqznDtaJB2FHioEwxeQNk7NUNjZUQ05USEtURExTNjk2MTZMN0tISVhaTi4u
https://zoom.us/


09.00 - 09.05 
Velkommen 

09.05 - 09.20
Psykisk helse under Covid-19 pandemien i Norge: Resultater fra
Fylkeshelseundersøkelsene, Dødsårsaksregisteret og PsykHUNT studien
v/Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet

09.20 - 09.35 
Hurtigkartlegging av kommuners erfaring med rusmiljøer under korona 
 v/Skule Wigenstad, Kompetansesenter rus - Oslo

09.35 - 10.00  
Refleksjon og erfaringsdeling i grupperom

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 10.30 
Lavterskelteamet Tromsø kommune forteller om sitt tilbud 
Åse Johanne Sørli, kommunepsykolog og Hilde Rydningen, klinisk
barnevernspedagog 

10.30 - 10.45   
Ungdomstid og pandemi. 
Ungdommer fra hardt rammet bydel i Oslo forteller om sine erfaringer

10.45 - 11.15
Refleksjon og erfaringsdeling i grupperom

11.15 - 11.30 
Oppsummering

Med forbehold om endringer i programmet.



Kim Stene-Larsen - FHI

Kim Stene-Larsen er utdannet psykolog og phd og jobber som forsker ved
Folkehelseinstituttet i avdeling Psykisk helse og selvmord 

Skule Wigenstad 

Skule Wigenstad er utdannet sosiolog og jobber som spesialkonsulent ved KORUS
Oslo

Lavterskeltilbudet i Tromsø kommune 

består av psykologspesialist og klinisk barnevernspedagog fra Tromsø kommune,
samt psykologspesialist og klinisk barnevernspedagog fra BUP (Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk), UNN. Barn, ungdom og foresatte kan henvende seg
til Lavterskelteamet uten henvisning for rask konsultasjon, hjelp og samtaler. Også
fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan
henvende seg for konsultasjon.

Webinaret arrangeres av:
RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP øst/sør, 
i samarbeid med KoRus, RVTS, Napha og Statsforvalteren i fylkene.

Kontaktpersoner:

Marte Rye, RKBU Nord

Sigrun Henriksen, RKBU Vest

Henrik Rødsten Gilde, RBUP øst/sør

Kjersti Sandnes, RKBU Midt-Norge

Webinaret søkes godkjent
som vedlikeholdsaktivitet av
Norsk psykologforening.
Deltakerbevis krever
deltakelse i hele programmet,
inkludert erfaringsdeling i
grupperom.

https://www.fhi.no/om/organisasjon/psykisk-helse-og-selvmord/kim-stene-larsen/
https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/
https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/
https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/
https://korusoslo.no/om-oss/
https://www.tromso.kommune.no/lavterskelteamet-barn-og-unge.376748.no.html
https://www.tromso.kommune.no/lavterskelteamet-barn-og-unge.376748.no.html
mailto:marte.rye@uit.no
https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/
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https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/
https://korusoslo.no/2019/09/06/bli-kjent-med-vare-ansatte-skule-wigenstad/



