
psykiatri i NOrd
trOmsø 11. - 13.juNi 2013 

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling 
om bruk av tvang i det psykiske helsevernet 
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velkommen til psykiatri i Nord 2013

Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har sammen med Seksjon for Kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF 
gleden av å kunne ønske velkommen til den 7. Psykiatri i Nord konferansen. 
Det har også vært en glede å samarbeide om innholdet av årets konferanse 
med Det Nasjonale Tvangsforsknings-nettverket (Tvangsforsk), Universitet i 
Tromsø.

Tema for årets konferanse er perspektiver på kvalitet i psykiske helsetjenester: 
Kvalitet i relasjon, kvalitet i behandling og kvalitet i organisasjon. 

Vi har et særlig ønske om å fremme brukerstemmen. Å sette tydelig fokus 
på hva brukerne av tjenestene oppfatter som kvalitet og vi håper at dette 
gjenspeiles gjennom programmets innhold. 

Bakgrunn for Psykiatri i Nord og dens mangeårige forløper Åsgårdseminaret 
er erkjennelsen av behovet for en felles møteplass for fagpersonell og brukere 
av psykiske helsetjenester i Nord-Norge. 

Konferansen har som mål å informere og inspirere til økt forståelse, samarbeid 
og kunnskapsutvikling om viktige tema knyttet til psykisk helsefeltet. 

Konferansen ønsker å favne bredest mulig til brukere, brukerorganisasjoner 
og alle kategorier fagfolk. I år håper og tror vi at programmet vil kunne 
henvende seg til så vel brukere, behandlere som ledere i alle deler av fagfeltet.

Da gjenstår det bare å ønske deltagerne lykke til med tre dager med til nytte 
og inspirasjon. God konferanse!

på vegne av konferansekomiteen 2013 

Tordis Sørensen Høifødt
Overlege/leder, Fagutviklingsenhet rus og psykiatri 

programoversikt - tirsdag 11. juni

09.00 - 10.30 Registrering – servering av kaffe, te, vann og noe å bite i
10.30 – 10.45 Kulturelt innslag ved The Bon Bons
10.45 – 11.00 Åpning - Velkommen til Psykiatri i Nord!

Lars Vorland, Administrerende direktør, Helse Nord RHF
Kort praktisk informasjon om konferansen ved arrangør 

11.00 – 11.45 ”Mer hjelp som hjelper i psykiatrien”
Bent Høie, 1. nestleder Høyre & leder av Helse- og 
Omsorgskomiteen Stortinget

11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 12.45 ”Hva er kvalitet, og hvordan kan vi vite når det er god kvalitet?”             

Torleif Ruud Avdelingssjef FOU-avdeling psykisk helsevern Ahus/
professor UiO

12.45 – 13.45 Lunsj 
13.45 – 14.45 F20.0 (teaterforestilling i Festsalen)

DuoLuna Runa Rodal Øvland og Ellen Kathrine Trelease Eriksen
14.45 – 15.00 Pause (vi forflytter oss tilbake til fyrhuset)
15.00 – 15.30 Hva mener brukerne er god kvalitet i psykisk helsevern?                                                   

Mette Ellingsdalen, leder WSO
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.45 “Peer support, National Health Reform”

Peter Ryan, professor of mental health, Middlesex University (UK)
16.45 – 17.00 Pause
17.00 – 17.45 ”Utført tvang = opplevd tvang”?

Olav Nyttingnes, psykologspesialist/prosjektmedarbeider, FOU-
avdeling A-Hus 

17.45 Avslutning av første dag 

20.00 Get-together med tapas på Driv loftet



08.30 – 08.40 Kulturelt innslag ved Berit Norbakken Solset
08.40 – 
09.30

”Å lede primadonnaer når risiko er tingen” 
Tom Remlow, administrerende direktør Den Norske Opera og 
Ballett

09.30 – 09.45 Pause
09.45 – 10.45 “ Its not what you do....it´s the way that you do it: Using 

measurements to improve patient outcomes”
John Mellor-Clark, director CORE IMS (UK) 

10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 ”Som natt og dag; ansatte og misfornøyde brukeres oppfatninger”

Hege Bakke, rådgiver Rådet for psykisk Helse 
11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 12.45 “However beautiful the strategy, you should occasionally look at 

the results - Kvalitet i psykisk helsevern er å gjøre det som virker” 
Birgit Valla, kommunepsykolog i Stange kommune

12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 Paralellsesjoner I – IV
I: Workshop on peer support: 
Fabian Davis og/eller Debbie Green, assistant professor Middlesex University 
(UK)

II: ” Brukermedvirkning i psykisk helsevern – det handler om mennesker!”
Toril Bakke, seniorrådgiver Kunnskapssenteret

III: ”Frivillighet før tvang, hva hjelper?” 
Kristin Ribe, forfatter og erfaringsformidler

IV: ”ISO sertifisering, internkontroll og revisjon av systemet”: 
Eva Minge, seniorrådgiver Det Norske Veritas
15.30 – 17.00 Parallellsesjoner V – VII
V: ”Bruker spør bruker; metode og praktisk anvendelse” 
Dagfinn Bjørgen & Heidi Westerlund, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

VI: “The philosophy and practice of feedback: Using the CORE-OM as a clinical 
tool”
James Macdonald, assistant professor (UK)

VII: ”Hva er kvalitet i psykologfaglig arbeid?” 
Kristin Johannessen, Elisabeth Reitan og Marit Øygård Andreassen
17.00 Avslutning andre dag

programoversikt - Onsdag 12. juni

08.30 – 10.00 ”Fra målesyke til kompetansemobilisering – 
drivere for motivasjon, ytelse og helse i organisasjoner”
Linda Lai, Professor BI

10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 ”Bruk av tvang i psykisk helsevern. Hva vet vi (ikke)?”

Georg Høyer, professor/leder Tvangsforsk, Universitet i Tromsø
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 ”Pasientsikkerhetskampanjen – hva betyr den for oss?”

Fagutviklingsenhet rus- og psykiatri, UNN HF
11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 12.45 “Den lange veien hjem - en vandrers erfaringer med psykiatriens 

veikvalitet” 
Runa Rodahl Øvland

12.45 – 13.00 ”3 dagers fokus på kvalitet i psykiske helsetjenester; 
Hva har vi sett, hva har vi hørt og hvor går veien videre?”
Siv Helen Rydheim, forfatter/erfaringsformidler/styremedlem WSO
Klinikksjef Magnus Hald, Allmennpsykiatrisk klinikk UNN HF

13.00 Lunsj 

programoversikt -torsdag 13. juni

vel hjem & velkOmmeN til BOdø i 2014



BeNt høie
Nestleder i Høyre og leder av Høyres program-
komité. Stortingsrepresentant, leder av Helse- 
og omsorgskomiteen.

lars h. vOrlaNd
Administrerende direktør, Helse Nord RHF fom. 
2004 – d.d. Har bla. forsket ved University of Cali-
fornia og vært divisjonsdirektør ved folkehelse-insti-
tuttet. Professor ved Universitetet i Tromsø fra 2002

tOrleif ruud
Torleif Ruud er avdelingssjef ved FoU-avdeling 
psykisk helsevern ved Akershus Universitetssyke-
hus, og professor i psykiatri ved Klinikk for hel-
setjenesteforskning og psykiatri, Universitetet i 
Oslo. Han leder forskning om ACT-team, samhan-
dlingsmodeller, ambulante akutteam, barn som 
pårørende, brukererfaringer og måling av skjerm-
ing, Har forsket på akuttpsykiatri, DPS, gruppeter-
api, pasient- forløp og kompetanseutvikling. Leder 
Akuttnettverket og utarbeidet Helsedirektoratets 
rapport om kvalitet og kompetanse. Tidligere vært 
avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fors- 
kningssjef i SINTEF psykisk helse.

ruNa rOdahl øvlaNd 
Runa Rodahl Øvland fikk alvorlige psykiske 
helseproblemer i slutten av tenårene. Hun ble diagn- 
ostisert med paranoid schizofreni som 18-åring og 
tilbrakte tre år som psykiatrisk pasient ved ulike 
institusjoner. I etterkant av sykdomsperioden tok 
hun utdanning innen dramapedagogikk, historiefor-
telling og kunstterapi. Runa har siden 2007 jobbet 
som freelance teateraktivist, forteller og kulturarbei-
der, med hovedvekt på arbeid med den interaktive 
og sosialt engasjerte teaterformen i De Undertryk-
tes Teater. Siden 2009 har hun brukt teaterformen 
hovedsakelig for å jobbe med problemstillinger in-
nen psykisk helsevern, med utgangspunkt i egne 
og andres brukererfaringer.

elleN trelease erikseN
DuoLuna består av Ellen Kathrine Trelease Eriksen, slagverk, og Runa 
Kristin Rodahl Øvland, fortelling. Duoen startet offisielt sitt samarbeid 
høsten 2005. DuoLuna lager forestillinger som kan nå mange ulike sam-
funnsgrupper – barn, unge, voksne, gamle, skolekonserter, kunstforestill-
inger, kreative improvisasjonsprosjekter med publikumsdeltagelse, intime 
opptredener, større sceneproduksjoner og bestillingsoppdrag i ulike sam-
menhenger.

mette elliNgsdaleN
Mette Ellingsdalen leder bruker/interesseorganisas-
jonen We Shall Overcome, som jobber for mennesk-
erettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen 
psykisk helse. Hun har tidligere lang erfaring som 
pasient i psykisk helsevern, og har i mange år job-
bet for en endring av systemet, med hovedfokus på 
tvang og krenkelser/overgrep maskert som helse-
hjelp. I 2006 mottok hun ytringsfrihetsprisen innen 
psykisk helsevern for å ha rettet medienes søkelys 
mot bruken av elektrosjokk og skadevirkninger av 
behandling.



Olav NyttiNgNes
Olav Nyttingnes er psykolog. Han arbeider i dag på 
Akershus  Universitetssykehus  FOU Avdeling  Psykisk 
Helsevern med utvikling av et måleverktøy om opp- 
levd tvang. Var sekretær for Paulsrudutvalget og 
mangeårig profilert rådgiver i Rådet for psykisk 
helse.

peter ryaN
Professor i mental Helse, Middlesex University, England.

tOm remlOv
Tom Remlov begynte som administrerende direktør 
og toppsjef i Den Norske Opera & Ballett 1. august 
2008, med oppdrag å etablere virksomheten i det 
nye operahuset og utvikle organisasjonen som 
ledende kulturinstitusjon, der opera og ballett er 
likeverdige kunstarter.
Utdannet som teaterinstruktør og dramaturg i Norge 
og England. Arbeidet som skribent, skuespiller og 
universitetslærer i London fra 1971 til 78. 
Teatersjef ved Den Nasjonale Scene i Bergen fra 
1986 til 96. Fra 1996 til 2001 direktør for Norsk Film 
AS, og fra 2001 til 2008 førsteamanuensis og leder 
for produsentutdanningen ved Den norske filmsko-
len.

hege Bakke 
Hege Bakke er utdannet cand. polit med 
hovedfag i sosiologi og jobber som rådgiver i Rådet 
for psykisk helse. Har blant annet prosjektleder-
ansvaret for ”Frivillighet før tvang”.

Birgit Valla er spesialist i klinisk barne- og un-
gdomspsykologi og ansatt i Stange kommune. 
Leder lavterskeltjenesten Familiehjelpa, et tilbud 
i kommunen som ønsker å være en bidragsyter 
til at barn og unge får en trygg og god oppvekst. 
Familiehjelpa registrerer systematisk resultater fra 
sitt arbeid, og bruker dette for å forbedre kvaliteten 
på tjenesten. Har fra tidligere fem års erfaring fra 
psykisk helsevern.

Birgit valla

jOhN mellOr-Clark BsC ma
managing director COre ims
Ledet utforming av for det første britiske system 
for standardisert kvalitetsvurdering av ulike typer 
psykiatrisk behandling og terapimetoder. 
Som direktør i CORE følger han tett med på kommer-
siell og strategisk utvikling innen psykiatriske behand- 
lingsmetoder. Hovedfokus har vært å utvikle ulike 
typer gratis kvalitetsmåleverktøy til utfylling og bal-
ansering av evidensbasert behandlingspraksis, 
samt å skape faglig samarbeid innen internasjon-
ale akademiske og kliniske nettverk for å utforske 
levering og utvikling av beste praksis.



eva miNge
Revisjonsleder ved sertifisering av styringssystem i 
samsvar med ISO 900. Internasjonal kvalitetsrevisor 
med akkreditert sertifikat siden 2007. Utdannet spesi-
alsykepleier med mastergrad i organisasjon og ledelse, 
fordypning i kvalitetsarbeid og sertifisering i helsesek-
toren. Arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, 
sykehus, privat helsetjeneste, høgskole og Forsvaret. 
Er opptatt av virksomhetens forbedringsmuligheter, 
nytteverdi av ledelsesverktøy, kunders (pasienters) og 
andre interessenters krav og behov, prosesser, mål og 
resultater. 

kristiN riBe
Bruker og forfatter, hovedfag i nordisk litteratur. Har 
utgitt fagboken ”Selvskadingens dynamikk” (sammen 
med Anita Moe) Universitetsforlaget, 2007. Ny fagbok 
om selvskading kommer i 2013. (Skrevet sammen med 
Svein Øverland, Fagbokforlaget, 2013). Publisert 12 ar-
tikler om selvskading og utgitt 5 romaner, alle Forlaget 
Oktober. Mottatt to større litterære priser for sitt forfat-
terskap.

tOril Bakke 
Seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret. Utdannet 
sykepleier med videreutdanninger i psykisk helsear-
beid, ledelse, pedagogikk og helserett, samt master i 
helsevitenskap. Har bred erfaring fra ledelse, under-
visning, rådgivning og prosjektarbeid. Arbeidsområder 
omfatter individuell plan, pasientrettigheter, brukermed-
virkning, kvalitetssystem og internkontroll, samhand- 
ling og systematisk kvalitetsforbedring.

liNda lai, phd, dr. OeCON,  
Professor i organisasjonspsykologi ved Hand- 
elshøyskolen BI. Forskningsområder er makt, på-
virkning og beslutninger i organisasjoner, samt kom-
petanseutvikling og -mobilisering. Leder stort forskn-
ingsprosjekt om kompetansemobilisering, der data er 
hentet inn fra over 20 000 medarbeidere og ledere.

james maCdONald, Ba, BsC, phd, 
dCliNpsy.
Klinisk psykolog med spesialisering i psykoterapi. Fors- 
kningsinteresser omfatter hvordan akkumulerte funn 
innen psykoterapiforskning kan brukes til å forbedre 
resultatene av behandling og opplæring av psykoter-
apeuter. Har siden 2003 jobbet klinisk med psykolo-
giske behandlingsformer. Har i sitt arbeid med CORE 
vært med på å utvikle opplæringsrutiner for å støtte 
terapeuter i klinisk arbeid. Dette gjennom bruk av sys-
temer for resultatovervåking og trening i klinisk bruk 
av metoder for evidensbaserte endringsprosesser.

heidi WesterluNd 
Heidi Westerlund er faglig rådgiver i nasjonalt 
senter for erfaringskompetanse. Hun har lang er-
faring fra frivillig organisasjonsarbeid og prosjek-
tarbeid, fra Mental Helse og i drift av brukerstyrt 
senter. Utdannet som samfunnsviter innen sosio- 
logi, statsvitenskap og juridiske fag.

Dagfinn Bjørgen er FoU-ansvarlig og daglig leder ved 
KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og Tjen-
esteutvikling) i Trondheim. Ansvarlig for koordinering 
av forsknings- og utviklingsoppgaver.

dagfiNN BjørgeN



geOrg høyer
Professor i samfunnsmedisin Universitetet i 
Tromsø. Leder Nasjonalt Nettverk for forskning  om 
bruk av tvang i psykisk helsevern (Tvangsforsk). Norsk 
medlem i Europarådets komité for forebygging av tortur 
og inhuman eller nedverdigende behandling. 

Forskningsinteresser omfatter:
Bruk av tvang i psykisk helsevern, rusmidler, 
psykiatriens historie og medisinsk forskningsetikk.

siv heleN rydheim. 
Skribent og foredragsholder. Tvangs- og psykoseer-
farer (1992-96). Brukerrepresentant fra 2005, sentral- 
styremedlem We Shall Overcome. Daglig leder og sosial 
entreprenør i bedriften Psykogsunn AS. 

Prosjektleder Finnmarksnettverket - psykisk helse og 
rus (2009-2012). Ansatt i engasjementstilling i Nasjonalt 
senter for Erfaringskompetanse og er gjennom stillingen 
prosjektmedarbeider og administrator for 
facebookgruppen Erfaringsnettverket. 

Utdanning innen sosialpedagogikk, kunst- og håndverk 
og grunnutdanning fra Hellingerinstituttet i flergeneras-
jonell psykotraumatologi. Student ved videreutdanning 
i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid 
ved høgskolen i Buskerud (2013). 

magNus p.hald
Klinikksjef Allmennpsykiatri klinikk, Åsgård.



praktisk iNfOrmasjON 

Konferanselokalet er fyrhuset på Åsgård. 
Alle faglige aktiviteter foregår på Åsgårdområdet. 

vedrøreNde BussfOrBiNdelser Og taxi:

Buss fra lufthavn til sentrum tar ca 15 minutter, taxi vanligvis 
5-10 minutter utenom rushtid.
Flybuss fra sentrum går regelmessig i tilknytning til flyavganger.
Taxiholdeplass finnes utenfor flyterminalen på Tromsø lufthavn.
Taxi fra Lufthavn til Åsgård tar anslagsvis 10 minutter.

Fra Tromsø sentrum til Åsgård går buss 26 som tar ca 15 
minutter. Fra Sydspissen til Åsgård og sentrum går buss 34. 
Bussen bruker ca. 10 min til sentrum eller Åsgård.

hOteller:

Det er reservert 100 hotellrom på tre ulike hotell som alle ligger 
innenfor radius på 3 km fra sentrum. 
Svært gunstige hotellavtaler: kr 680 - 795,- pr. natt for enkeltrom. 

påmeldiNg:

Påmeldingsfrist for å være garantert hotellrom: 1. april 2013. 
Ordinær påmeldingsfrist: 20.5-2013.

Ordinær deltakeravgift: 2.850,- dersom påmelding skjer innen 
påmeldingsfrist 20.5-2013.  

“Get-together” arrangement med tapas på Studenthuset Driv 11.6: kr 300,-

20 plasser på konferansen er forbeholdt brukere/medlemmer 
av brukerorganisasjoner. Disse deltar uten avgift. 

Vær tidlig ute ettersom det kun er 200 plasser pga. konferanselokalets 
begrensede størrelse. 

Påmelding til konferansen, hotellreservasjon, arrangement på 
Driv 11.6 skjer via linken under:
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/psyki-
atriinord2013tromso/

Kurset søkes godkjent hos Sykepleierforbundet, 
Norsk Psykologforening og Den Norske Lægeforening.

ved spørsmål om praktisk art kontakt: 
anna.sara.bal@unn.no tlf: 776 69216/975 87630

spørsmål om faglig innhold i programmet kontakt: 
njal.bjorhovde@unn.no tlf: 776 27810/977 12114

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/psykiatriinord2013tromso/
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/psykiatriinord2013tromso/
anna.sara.bal@unn.no

