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Landskonferansen 2012

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

”Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet”
- hvor går vi i 2012?
Fag og erfarings-konferanse innen psykisk helse og rus
Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små
applikasjoner

- med prekonferanse: forskningsseminar

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 7.-9. mai

www.sykepleierforbundet.no/psykiatrisykepleiere

Forskningsseminar 7. mai
INVITASJON TIL FRIE FOREDRAG
TEMA: SYKEPLEIE INNEN FAGFELTENE PSYKISK HELSE OG RUS

Det inviteres til muntlige innlegg med 25 min + 5 min spørsmål (totalt 30 min) under
sesjonen Frie foredrag mandag 7. mai kl 14.30 – 17.00.
Tema har en vid ramme “Sykepleie innen fagfeltene psykisk helse og rus”.
Vi ønsker innlegg om forskningsprosjekt innen fagfeltene psykisk helse og rus og fagutviklingsprosjekt fra praksis.
Abstract av innlegget skal ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser.
Abstractet skal deles i:
• Tittel på innlegget
• Navn på forfatterne uten titler; Etternavn, initialer, adresse og
e-postadresse til førsteforfatter
• Abstract skal være strukturert: formålet med studien, metode,
resultater og konklusjon. Abstracts som angir i hvert fall noen resultater
vil bli prioritert
Abstract sendes: Unn Hammervold, e-post: unnhvold@online.no innen 01.02.12
Det er kun elektronisk påmelding. Vi ber om at abstractene skrives i Word.

GODKJENNINGER
Forskningsseminaret og Landskonferansen 2012 er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med til
sammen 18 timer. Forskningsseminaret med 7 timer og Landskonferansen 2012
med 11 timer.
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Arvid Grundekjøn
Ordfører

Velkommen til
Kristiansand!
Det gleder meg at dere har valgt å legge Landskonferansen deres for 2012 til Kristiansand.
Forhåpentligvis spiller været på vår side slik at dere får se Kristiansand fra sin aller beste side.
Kristiansand er viden kjent for sommer, sol og skjærgård. Men Kristiansand er også så mye
mer. Vi har blant annet en av verdens mest høykompetente offshorenæringer, en prosessindustri i verdenstoppen, og et yrende kulturliv som tiltrekker seg folk fra hele landet.
I år hadde også teater- og konserthuset Kilden sin offisielle åpning. Bygget i seg selv har
allerede rukket å vinne en rekke priser for sin arkitektur og utforming. Og nå er tiden inne
for å skape et minst like bra og spennende innhold. Kristiansand kommune vil invitere deg
som konferansedeltaker til mottakelse i Kilden mandag kl 18.00.
I likhet med mange andre store byer, har også Kristiansand sine utfordringer knyttet til rus
og psykisk helsevern. Bevissthetsnivået rundt disse problemstillingene er høyt i Kristiansand,
og jeg setter veldig stor pris på dere som jobber daglig med disse temaene. Det er dere psykiatriske sykepleiere - som virkelig vet hvor skoen trykker og som kan gi oss verdifulle
innspill til hvordan man best mulig løser utfordringer knyttet til dette feltet.
Jeg håper dere får en fin konferanse i byen vår, og mitt ønske er at selv om dere har mange
og lange møter, så får dere også litt tid til å rusle en tur gjennom byen vår- fra fiskebryggen,
gjennom Markens og kanskje en tur opp i Baneheia for å bade i stampene eller bare nyte
utsikten?

Lykke til med konferansen og velkommen til Kilden!
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Velkommen til Kristiansand og Landsgruppen av psykiatriske
sykepleiere (LPS) sin årlige landskonferanse 7-9.mai 2012!

Årets konferanse har fått tittelen ”Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.
Hvor går vi i 2012?” Vi har ”lånt” tittelen til konferansen fra Inger Beate Larsen og Anders J.
W. Andersen sin spennende artikkel med samme overskrift. I artikkelen har de tatt utgangspunkt i 12 skandinaviske selvbiografier skrevet av mennesker med psykisk lidelse i tidsepoken 1908-2008. Studien belyser erfaringer skandinaviske brukere har hatt med hjelpen de
har mottatt innenfor psykisk helsevern. Artikkelforfatterne berører tema som flere innenfor
vårt fagfelt er opptatt av.
Vi har derfor invitert en stortingspolitiker, erfaringskonsulenter, forskere og flere fagfolk til
å dele sine tanker, erfaringer og kunnskap. Vårt hovedmål med konferanseprogrammet er å
gi deg som deltaker en bredere innsikt i valgene du gjør som sykepleier og medmenneske
innenfor rus- og psykisk helsefeltet.
Da gjenstår det å ønske brukere, sykepleiere og fagpersonell innenfor fagfeltet psykisk helse
og rus velkommen til Kristiansand. Vi gleder oss til å ta i mot dere på byens flotteste hotell;
nyrenoverte Clarion Hotel Ernst som ligger i hjertet av byen. I tillegg til faglig påfyll håper vi
også at dere kan få nyte noen flotte dager i vår vakre by!
På vegne av lokalgruppen i Vest-Agder
Bodil Bakkan Nielsen

Komité:
Margareth Bjørtvedt, psykisatrisk sykepleier og Arbeidsgiverlos/rådgiver, NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder
Eva Dolva, psykiatrisk sykepleier og seniorrådgiver, Helse og omsorgsavdelingen, Fylkesmannen Vest-Agder
Mari Line Eiken, psykiatrisk sykepleier, Løkkeveien bofellesskap, Sentrum Lund helse,
Kristiansand Kommune
Grete Birkenes Skjebstad, psykiatrisk sykepleier, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal
Hellen Saga, psykiatrisk sykepleier, SIA Helse (Universitetet i Agder)
Hanne Terese Storvik, sykepleier med videreutdanning psykisk helse, Psykisk helseteam, Farsund Kommune
Anne Berg Thorup, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og cand.san,Psykisk helseteam,
Farsund kommune
Komitèleder:
Bodil Bakkan Nielsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og master i psykisk helse, ABUP
Lister, avdeling Farsund

4

Velkommen til Landskonferanse og generalforsamling i
Kristiansand og fine maidager i vår sørlige landsdel
Kjære sykepleiere innen psykisk helse og rusfeltet.
Det er med stolthet vi i landsstyret også kan introdusere en forskningsdag i tilknytning til
vår tradisjonelle konferanse som nå inkluderer både psykisk helse og rus som hovedtemaer.
Erfaringskunnskapen har sin selvfølgelige plass i programmet. Fremtiden handler om å
bygge broer mellom fag og erfaring og i stadig større grad utvikle likeverdigheten mellom
sykepleiere og de som erfarer psykiske helseutfordringer. Det skjer mye spennende i inn
og utland knyttet til sykepleie innen psykisk helse- og rusfeltet og dette vil vi gjerne skal
komme så mange som mulig til gode.
Det er ekstra hyggelig at Kristiansand og Vest-Agder er vertskap for LPS i dette endringsåret,
fordi det er tredje gang på tjue år landskonferansen er lagt hit!
Sett av dagene og ta turen fra hele landet til vårbyen i sør i mai 2012!
Gleder meg allerede til mange gode kollegamøter og spennende fagutveksling, i tillegg til
alle de hyggelige sosiale sammenkomster en slik konferanse innebærer.
Velkommen!
På vegne av landsstyret i NSF’s Landsgruppe av Psykiatriske sykepleiere
Kurt Lyngved
Faggruppeleder

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger

Forenklet skiltlogo til smalere flater.

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.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små
applikasjoner
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Forskningsseminar
Mandag 7. mai
Åpen for alle faggrupper, brukere og pårørende

09.00

Registering

09.30

Åpning
Velkommen. Ved Kurt Lyngved, leder LPS.
En hilsen fra Norsk Sykepleierforbund. Ved fylkesleder Anne Britt Jansen,
Sykepleierforbundet Vest-Agder.

09.45

From ”Double Trouble” to ”Dual Recovery”: Integrating Models of Recovery in
Addiction and Mental Health.
Ved Larry Davidson, Professor of Psychiatry and Director Yale Program for Recovery
and Community Health, Connecticut, USA.

10.45

Pause

11.15

“Skitpraten” – broen til verdighet og samfunnsdeltakelse.
Ved Arve Almvik, faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter i psykisk helsearbeid
(NAPHA).
Foredraget bygger på studien ”Helhet og sammenheng” som belyser den daglige
hjelpen som ansatte og brukere i to ambulante team erfarer som god.

12.15

Lunsj

13.15

Person-centred nursing in mental health care; theory and practice.
Ved Brendan George McCormack, Professor of Nursing Research/Director of the
Institute of Nursing Research, and Head Person-centred Practice, Research Centre [PCPRC), University of Ulster, Ireland. Professor II, Buskerud University College,
Drammen.

14.15

Pause

14.30 -17.00 Parallelle sesjoner. Frie foredrag. (Se utlysingstekst side 2)
SYKEPLEIE INNEN FAGFELTENE PSYKISK HELSE OG RUS.
Programmet for de parallelle sesjoner blir lagt ut på
www.sykepleierforbundet.no/psykiatrisykepleiere før arrangementsstart.
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18.00

Kristiansand kommune ønsker velkommen til mottakelse i KILDEN

Landskonferansen 2012
Tirsdag 8. mai
PSYKISK HELSE OG RUS – TO SIDER AV SAMME SAK
Møteleder: Anders. J. W. Andersen

08.00

Registrering

09.00

Åpning ved leder LPS Vest-Agder og Kurt Lyngved, leder LPS.
Kulturelt innslag.

09.30

Hva betyr samhandlingsreformen for rus og psykisk helsefelt – hvilke muligheter
gir den?
Ved stortingsrepresentant og psykiatrisk sykepleier Kari Henriksen.

10.00

Kaffepause med utstiller-besøk.

10.20

”Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet”.
Hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med
den hjelpen de ble tilbudt?
Ved førsteamanuensis Inger Beate Larsen og førstelektor Anders J. W. Andersen,
Fakultet ved Helse og idrett, Psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder.

11.15

Må man være frisk for å være medborger?
Ved dekan Trygve Wyller, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.

12.15

Lunsj

13.15

Samhandling - sololøp eller lagspel? Ved spesialist i psykiatri Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef, Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen.

14.15

Pause og utstillerbesøk.

7

14.45 - 15.30 Parallelle sesjoner: BEHANDLINGSOPPLEGG SOM VIRKER
Sesjon 1		
Fritid med bistand.
Ved prosjektleder Anders Midtsundstad, Kristiansand kommune.
Sesjon 2

KID-kurs for personer i arbeidslivet – et samarbeid mellom NAV
og Kristiansand kommune.
Ved psykiatrisk sykepleier Unni Tvedt, Kristiansand kommune.

Sesjon 3

Hasjavvenningskurs.
Ved prosjektleder Geir Ropstad, Kristiansand kommune.

Sesjon 4

Kognitiv svikt og kognitiv trening ved psykose.
Ved psykolog og doktorgradsstipendiat June Lystad, Oslo
universitetssykehus.
Jobbmestrende oppfølging.
Ved psykiatrisk sykepleier og prosjektleder Siri Erga, SSHF.

Sesjon 5 		
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Det barn ikke vet har de vondt av…..lenge.
Ved barnekoordinator/erfaringskonsulent Ellen Walnum, SSHF.

15.30

Kaffepause med utstillerbesøk

15.45

Generalforsamling

20.00

Festmiddag

Onsdag 9. mai
HISTORIER OM ENDRING
Møteleder: Inger Beate Larsen

09.00

Selvskading – et språk.
Ved erfaringskonsulent Karianne Marlene Zakariassen, ABUP Sørlandet og overlege
Kirsten Djupesland, avdeling for barn og unges psykiske helse, Kristiansand.

09.45

Kaffepause med utstillerbesøk

10.15

Ingen er bare det du ser. Erfaringer fra Frelsesarmeens Gatehospital.
Ved Marit Myklebust, leder av Frelsesarmeens Gatehospital, Oslo.

11.00

”Om jeg så skulle kjøre fra Svalbard, så ville jeg møte opp på ansvarsgruppemøtene”.
Ved allmennlege og smitteoverlege Dagfinn Haarr, Kristiansand kommune.

11.45

Lunsj

12.45

En historie om samarbeid som kan gi håp til håpløse.
Ved psykologspesialist Andreas Aamodt og erfaringskonsulent Cecilie Vigmostad
Eriksen, RVTS Sør/SSHF.

13.30

Kaffepause med utstillerbesøk

13.45

Erfaringsbasert kunnskap som pasient på psykiatrisk akuttpost
Ved psykiatrisk sykepleier Per Ivar Støle, SSHF.

14.45

Presentasjon av neste års Landskonferanse.

15.00

Vel hjem!
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER

TID/STED: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
DELTAKERAVGIFT:
Forskningsseminaret mandag 7. mai			
kr 1.000,Brukerorganisasjoner samt erfarere 			
kr 750,I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser og lunsj mandag
Landskonferansen 2012 8. og 9. mai			
kr 3.750,I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj tirsdag og onsdag og festmiddag
tirsdag
Tillegg til deltakeravgiften for ikke-medlemmer i LPS kr 500,OVERNATTING pr/pers/natt: Enkeltrom kr 1080,-/dobbeltrom kr 600,PÅMELDING:
Påmeldingen er bindende. Må skje skriftlig pr. fax, post eller elektronisk ved å gå inn på
www.sykepleierforbundet.no/psykiatrisykepleiere
Påmeldingsfrister:
Ved påmelding etter 20. februar 2012 påløper et gebyr på kr. 300,- / etter 1. april kr 500,-.
Påmelding ved konferansestart kr 750,Påmeldingen sendes til:
KURS OG KONGRESSERVICE, “LPS”, 7340 OPPDAL
Fax 72 42 34 40 e-post: post@kursogkongress.no
For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf 72 42 34 48
BETALINGSFORM:
Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes normalt ut etter 20. februar.
Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et
faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt
fakturaadresse.
AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 15. februar kr 400.-. Etter 1. mai
betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.
REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Kr.sand Lufthavn med rabatt.
Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett.
Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.
Tlf. 73 10 47 17. Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: wefo@berg-hansen.no
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PÅMELDINGSSKJEMA. Landskonferansen 2012
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “LPS”, 7340 Oppdal. Fax: 72 42 34 40.
					

Vennligst bruk blokkbokstaver

___________________________________________
Etternavn					

_______________________________
Fornavn

____________________________________________________________________________
Tittel
___________________________________________________________________________
Arb.sted
____________________________________________________________________________
Adresse arb.
___________________________________________________________________________
Pnr/sted
____________________________________________________________________________
Tlf. 				
E-post
Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
q Er medlem av LPS

q Brukerorg./erfarer

Ønsker å delta på: q Forskningsseminaret
q Landskonferansen 2012
Påmelding til parallelle sesjoner tirsdag 8. mai- kl 14.45 - 15.30. Sesjon nr: ___________
Sosialt arrangement
q Påmelding til mottakelse av Kristiansand kommune i Kilden mandag kl 18.00 (GRATIS)
Overnatting
q Ønsker ikke overnatting q enkeltrom q Ønsker røykerom
q dobbeltrom sammen med: ___________________________________________________
Ankomst dato ____________

Avreise dato ____________

q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly
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Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal
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