Toppmøte 2017
Fremtidens samarbeid mellom tjenestene
og pårørende innen psykisk helse og rus

Toppmøte 2017 – Psykisk helse og rus

08.00–08.45

Registrering/rundstykker

08.45–08.55

Velkommen ved Hilde Hem, daglig leder ved
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen
psykisk helse.

08.55-09.10

Musikk ved Stein Torleif Bjella

Status og utfordringer på pårørendefeltet.
Hvor vil vi og hvordan få det til?
09.10– 09.30

Fra pårørendearbeid til pårørendesamarbeid
Samspill med pårørende til beste for brukeren
v/Inger Hagen (Daglig leder v/PIO –
Pårørendesenteret i Oslo).

09.30–09.50

Helhetlig hjelp i et familie -og generasjonsperspektiv
v/Frid Hansen (Seniorrådgiver/psykologspesialist,
Borgestadklinikken, Blå Kors Sør).

09.50–10.05

Pause

10.05–10.25

Rettighetsløse, ikke håpløse v/Marius Sjømæling
(Generalsekretær, Barn av rusmisbrukere, BAR).

10.25–11.20

Gruppesamtale

11.20–11.30

Oppdatering fra Anne Grethe Erlandsen
(Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet).

11.30–12.30

Lunsj
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12.30–12.50

Status og utfordringer på pårørendefeltet
Pårørendeundersøkelsen 2016 v/Anne-Grethe Terjesen
(Nestleder i Pårørendealliansen og medlem i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP).

Behov for en ny tenkning og tilnærming i tjenestene
12.50–13.10

En familie- og nettverksfokusert praksis v/Bente M.
Weimand (forsker og leder av forskningsgruppen
«Brukeres og pårørendes erfaringer», FoU-avd., psykisk
helsevern, Ahus).

13.10–13.50

Gruppesamtale

13.50–14.05

Pause med kaffe og kake

14.05–14.50

Panelsamtale
Ledet av seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse, Eskil Skjeldal.

Anne Schanche Selbekk (forsker, KoRus/Rogaland
A-senter) og Bente Hasle (forsker, Høgskulen i Volda).
		
Dagfinn Bjørgen (Daglig leder, KBT Midt-Norge).
Erik Tresse (erfaringskonsulent med pårørendeerfaring,
Diakonhjemmet sykehus) og Kari Sundby (Generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, LMS).
Anne-Grethe Skjerve (leder for Samhandlingsteamet
ved Bærum DPS).
Kari Kjønaas Kjos (Leder for Helse- og omsorgskomiteen
på Stortinget, FrP).
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14.50–15.00

Kort benstrekk

Erfaringer fra kommune
15.00–15.20
		
		
		
		

Pårørendeprosjektet i Bodø. Status og utfordringer
sett med nordnorske briller v/Camilla Johansen 		
(Pårørendeprosjektet i Bodø og LPP) og Rita K. Klausen
(Ph.D./forsker ved Senter for omsorgsforskning, UiT/
Norges Arktiske Universitet).

Veien videre
15.20–15.30 Hva tar vi med oss fra dette møtet og hvordan arbeider vi
		videre? v/Kari Kjønaas Kjos (Leder i Helse- og omsorgs		komiteen, FrP).
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Hovedarrangør
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VELKOMMEN TIL TOPPMØTE!
Det er tredje gang Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk
helse sammen med ulike medarrangører har gleden av å ønske
velkommen til et toppmøte innen
psykisk helse og rus-feltet. Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse har
fått et samfunnsoppdrag knyttet til
det helt grunnleggende i å lytte til
pasienter og deres pårørende. Vi skal
løfte den erfaringsbaserte kunnskapen opp og inn i samfunnsdebatt og
kunnskapsutvikling. Vi skal bidra til å
gjøre helsetilbudet til mennesker med
rus og psykiske problemer og deres
familier bedre. Det gjør vi blant annet
ved å tilrettelegge for møteplasser
som toppmøtet. I arbeidet frem mot
bedre tjenester står vi ikke alene. Vi
er glade for at vi også i år har hele 27
medarrangører med på laget. Medarrangørene med flere deltok på et
møte i september i fjor hvor det ble
gitt innspill som har lagt grunnlag
for tematikk og valg av innledere på
denne dagen. Vi er også glade for at
over 100 deltakere med ulik kunnskap,
bakgrunn, posisjon og erfaringer
er her i dag, og flere følger oss via
streaming på nett.
Hvorfor et toppmøte om pårørende?
Hensikten med et toppmøte er å lage
en arena der fag, erfaring og politikere
kan møtes. Vi ønsker å tilrettelegge
for at kunnskap og tanker om et tema

eller en problemstilling kan deles
gjennom presentasjoner og dialog.
Essensen fra dialogene rundt bordene
blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene. Temaet i
år er pårørende. Denne dagen vil vi
sammen snakke om fremtidens samarbeid med, og tjenester til, familier
og pårørende til personer med rus/
psykisk helseproblemer. Hvordan kan
tjenestene bedre hjelpe, støtte og
samarbeide med pårørende i de utfordringer og belastninger de står i og
forholde seg til brukerens familie og
nettverk? For å løse fremtidens oppgaver i velferdsstaten, er vi avhengige
av de pårørendes innsats. Den bør
synliggjøres og verdsettes. Familie og
nettverk kan være en ressurs for brukeren og de kan drive frem endringer
av tjenestene. Vi må finne gode måter
å samarbeide på, til det beste for
pårørende og brukerne. Dette vil tjene
hele samfunnet. Velkommen til en dag
der vi sammen løfter fokuset på familie og nettverk i helsetjenestene!
Velkommen til Toppmøte 2017!

For
prosjektgruppen,

Tone Larsen Hoel

seniorrådgiver og prosjektleder
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Innledere
Inger Hagen

Inger er daglig leder av Pårørendesenteret i Oslo
(PIO) og leder av LPP Oslo siden 2006. Hun er også
ansvarlig for opprettelsen av PIO-senteret og partnerskapet med helseetaten i Oslo i 2008. Sosial entreprenør, med bakgrunn fra informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og kultursamarbeid i UD og NORAD.

Frid Hansen

Frid er ansatt som seniorrådgiver/psykologspesialist ved
Borgestadklinikken, Blå Kors Sør. Hun har arbeidet både
klinisk og senere som fagsjef. Tidligere har hun arbeidet
innenfor PPT og BUP. Hun var redaktør for boka Barn
som lever med foreldres rusmisbruk fra 1994.

Marius Sjømæling

Marius er generalsekretær i organisasjonen Barn av
rusmisbrukere (BAR), en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever eller har
opplevd foreldres bruk av rusmidler som en belastning. Han har tidligere jobbet i ulike organisasjoner
på rusfeltet.
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Innledere
Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe har erfaring som sykepleier, helseadministrator, direktør og politiker for Høyre.
Siden 16. oktober 2013 har hun vært statssekretær
for helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Anne-Grethe Terjesen

Anne-Grethe er nestleder i Pårørendealliansen og
tidligere daglig leder i LPP sentralt frem til mars 2017.
Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og
har lederutdanning fra Forsvaret. For tiden er hun
også rådgiver i Helsedirektoratet.

Bente M. Weimand

Bente er psykiatrisk sykepleier, forsker (Ph.D.) og
leder av forskningsgruppen “Brukeres og pårørendes
erfaringer” ved Ahus, FoU-avdelingen i divisjon
psykisk helsevern. Hun har tidligere jobbet som høgskolelektor og førsteamanuensis innen psykisk helse.
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Camilla Johansen

Camilla er vernepleier med erfaring som pårørende
innen psykisk helse + rus og vold i nære relasjoner.
Hun er nestleder i Rådet for psykisk helse, styrenestleder i LPP Salten, medlem av Bodø Kommunes ruspolitiske råd og medlem av Omsorgsforskning Nords
ekspertgruppe innen brukermedvirkning.

Rita K. Klausen

Rita er forsker (Ph.D.) i brukermedvirkning og psykisk
helse. Hun arbeider ved Senter for omsorgsforskning,
UiT/Norges Arktiske Universitet, er emne-redaktør for
brukermedvirkning i www.omsorgsbiblioteket.no og
er fast skribent i gateavisa Virkelig.

Kari Kjønaas Kjos

Kari er politiker (FrP) og har vært innvalgt på Stortinget
fra Akershus siden 2005. Medlem av Helse- og omsorgskomiteen, 2009–2013. Komiteleder og fraksjonsleder av
Helse- og omsorgskomiteen fra 2013–2017.
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Møteleder/Innledere
Christian Borch

Christian var utenriksmedarbeider og programleder
i NRK-TV i nær 40 år. I tillegg har han vært programleder for tre av NRKs store innsamlingsaksjoner, og
flere andre spesielle satsinger. Borch har mottatt
en rekke priser og utmerkelser, bl.a. Gullruten som
Norges beste nyhetsanker.

Hilde Hem

Hilde har vært daglig leder ved Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse siden 2009.
Hun har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo,
og har lang erfaring som leder både fra helsesektoren
og Den norske kirke.

Eskil Skjeldal

Eskil er seniorrådgiver og bibliotekar ved Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Han har en Ph.D. i etikk fra Menighetsfakultetet og
har bakgrunn som forfatter og skribent.
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Deltagere i panelsamtalen
Anne Schanche Selbekk
(forsker KoRus, Ph.D.)
Anne er sosiolog og har nylig avlagt
en doktorgrad ved Universitetet i
Stavanger og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR) om familieinvolvering
i rusbehandling.

Bente Hasle
(førsteamanuensis ved Institutt for
sosialfag, Høgskulen i Volda)
Bente har markert seg med sitt fokus
på foreldreskap når barn og unge har
psykiske helseutfordringer.

Dagfinn Bjørgen
(daglig leder i KBT Midt-Norge)
Dagfinn har årelangt engasjement i
å fremme brukerstemmene og gjøre
disse gyldige. Han har deltatt i et
nylig ferdigstilt forskningsprosjekt om
pårørendeinvolvering.

Erik Tresse
(gestaltterapeut og erfaringskonsulent)
Erik jobber på Voksenpsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Han

har pårørendeerfaring med psykisk
sykdom i nær familie.

Kari Sundby
(generalsekretær i Landsforbundet
Mot Stoffmisbruk (LMS))
Kari har arbeidserfaring fra flere
organisasjoner tidligere, både i helseog fagforening, samt fra Kriminalomsorgen. Hun har også egen
pårørendeerfaring.

Anne-Grethe Skjerve
(psykiatrisk sykepleier)
Anne-Grethe er leder for Samhandlingsteamet ved Bærum DPS. Hun har
lang erfaring med utvikling og drift
av psykiske helsetjenester. Hun har
arbeidet med samhandling i praksis,
i undervisning og i foredragssammenhenger.

Kari Kjønaas Kjos
(stortingspolitiker)
Kari er politiker (FrP) og har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden
2005. Medlem av Helse- og omsorgskomiteen, 2009–2013 og for tiden
leder av samme komite.

Arrangører
>

Norsk Forening for Familieterapi

Ahus, forskningsgruppen “Brukeres og
pårørendes erfaringer”

>

Norsk psykiatrisk forening

>

A-larm

>

Norsk psykologforening

>

Angstringen

>

Norsk sykepleierforbund

>

Barn av rusmisbrukere (BAR)

>

Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse (NK LMH)

>

Bipolarforeningen

>

Pårørendealliansen

>

Høyskolen i Oslo og Akershus

>

Pårørendesenteret i Oslo (PiO)

>

Høgskolen i Volda

>

Pårørendesenteret i Stavanger

>

Landsforeningen for Pårørende innen
Psykisk helse (LPP)

>

Rådet for psykisk helse

>

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)

>

Selvhjelp Norge

>

Mental Helse

>

SEPREP

>

Mental helse, Hjelpetelefonen

>

Senter for omsorgsforskning,
UiT/Norges Arktiske Universitet

>

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPHA)

>

VID vitenskapelige høgskole

>

Norsk Forening for Familieterapi

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger

Forenklet skiltlogo til smalere flater.

Miljømerket trykksak 2041 0749 – Erik Tanche Nilssen AS
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ADHD Norge

>

Miljømerket trykksak 2041 0749 – Erik Tanche Nilssen AS

>

Pins, brevark & Visittkort

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Hjelpetelefonen

Ensfarget til Pins,brevark og andre små
applikasjoner

MENTAL HELSE

116 123

www.sidetmedord.no

Alltid åpent

v/ forskergruppen Brukeres og pårørendes erfaringer

A larm
bruker- og pårørendeorganisasjon
for åpenhet om rus og behandling

PIO - Pårørendesenteret
i Oslo

