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Velkommen 
Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til mørketidskonferanse i Tromsø.  Vi har 

lenge hatt et ønske om å lage en konferanse med fokus på eldre og psykisk helse. 

Temaene for konferansen vil rette seg mot opplevelsene av ensomhet og isolasjon hos 

eldre og noen av konsekvensene av dette i form av meningsløshet, rus, 

selvmordsproblematikk m.m. 

Samtidig er vår intensjon å fokusere på at mange har en god psykisk helse og lever 

meningsfulle liv i denne delen av livsløpet. 

Vi ønsker at formidlingene skal synliggjøre noe av det mangfoldet vi står i innenfor 

områdene geriatri, demens, psykisk helse og rusfeltet i den virkelighet vi lever i. 

Programmet vil inneholde både plenums- og parallellsesjoner med ulike vinklinger og 

perspektiver.  Vi håper også at programmet engasjerer deltakerne på konferansen til 

deling av erfaringer og refleksjoner rundt tematikken. 

Vi håper at programmet gjennom ulike perspektiver vil sette fokus på brukere og 

pårørende, folkehelse og helsefremmende arbeid, fag- og erfaringskompetanse og 

forskning som er relatert til temaene. 

Konferansen arrangeres av Norsk sykepleierforbund, NSF’s Faggruppe for sykepleiere i 

geriatri og demens (FGD) og NSF` s faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus 

(SPoR). 

Igjen, velkommen til spennende faglige og sosiale dager i Tromsø. 

Vi gleder oss! Det vil vi gjerne at du også skal gjøre! 

Komitémedlemmer 
Cecilie Olsen leder FGD, Kurt Lyngved,leder SPoR , Svein Roald Schømer-Olsen NSF,  

Hilde Fryberg Eilertsen, kasserer FGD, Kjersti Øvernes, styremedlem SPoR  

Torill Sæterstrand, nestleder FGD, Espen Gade Rolland, nestleder SPoR  
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Tromsø 
Tromsø by representerer mørketiden på denne tiden av året, den er den største byen i 

Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge. Siden 

omkring 1840 har byen hatt tilnavnet «Nordens Paris».  

Byens største arbeidsplasser er Universitetet i Tromsø (UiTø) og Universitetssykehuset 

Nord-Norge. Framsenteret ble opprettet 29. september 2010 og huser blant annnet Norsk 

Polarinstitutt, som har har sitt hovedsete i Tromsø. Nordlysobservatoriet ble opprettet i 

1928, og to bedrifter tilknyttet Kongsberg Gruppen henter ned satellittdata fra 

verdensrommet på oppdrag fra inn- og utland. Fiskeindustrien har stor betydning. Norges 

Råfisklag og Eksportutvalget for fisk har sine hovedkvarter i Tromsø. Også SpareBank 1 

Nord-Norge har sitt sete i byen. Tromsø er sete for Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen 

i Troms og flere mindre institusjoner, og omkring 50 % av arbeidsplassene er i offentlig 

sektor.  

Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 1964, da bykommunen ble 

slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord. Tromsøregionen 

består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 byregioner i Norge. 

Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Tromsø-områdets 

regionråd Tromsø kommune hadde 70 818 innbyggere per 1. april 2013, men med 

tilstrømningen av studenter bor det over 75 000 mennesker i kommunen store deler av 

året. Rundt 58 000 mennesker bor i bymessige strøk, mens resten bor spredt over hele 

kommunen.  

 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Troms%C3%B8
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetssykehuset_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Universitetssykehuset_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Framsenteret
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Polarinstitutt
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Polarinstitutt
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordlysobservatoriet
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg_Gruppen
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_R%C3%A5fisklag
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_R%C3%A5fisklag
http://no.wikipedia.org/wiki/Eksportutvalget_for_fisk
http://no.wikipedia.org/wiki/SpareBank_1_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/SpareBank_1_Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8ysund
http://no.wikipedia.org/wiki/Hilles%C3%B8y
http://no.wikipedia.org/wiki/Ullsfjord
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8regionen
http://no.wikipedia.org/wiki/Karls%C3%B8y
http://no.wikipedia.org/wiki/Byregioner_i_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Balsfjord
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8-omr%C3%A5dets_regionr%C3%A5d
http://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8-omr%C3%A5dets_regionr%C3%A5d
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 Program 
Torsdag 28. november 

 

09.30 Åpning av konferansen ved NSF og faggruppene. En hilsen fra Tromsø. 

10.00 Eldre og psykisk helse V/Tove Gundersen.  

10.45 Selvmord blant eldre – tar vi det på alvor? V/Henning Herrestad. 

11.30 Pause. 

11.45 Eldre hjemmeboende og psykisk helse V/Arvid Birkeland. 

12.30 Lunsj. 

13.30 Brukerrepresentant/pårørenderepresentant.  

14.15 Pause. 

14.30 Erfaringer, tidlig intervensjon og sykepleiers rolle, eldre og rusmisbruk Oslo V/Marcus 

Nøstdahl.  

15.15 Pause. 

15.30 Parallell sesjoner.  

17.00 Avslutning av fagprogrammet. 

20.00 Festmiddag på Radisson blu. 
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Program 
Fredag 29. november 

 

08.30 Åpning av dagen ved faggruppene. Kulturelt innslag.  

08.45 NSF’s strategi for psykisk helse og rus V/Svein Roald Schømer-Olsen. 

09.15 Pause. 

09.30 Samer snakker ikke om helse og sykdom V/Berit Bongo. 

10.15 Pause. 

10.45 Eldre og psykisk helse – utelatt og glemt? Nye nasjonale føringer. V/Kenneth Ledang. 

11.30 Lunsj. 

12.30 Erfaringer fra 1. linje arbeid med eldre og det kommunale tjenesteapparatet. V/Fredrik Hansen. 

13.15 Pause. 

13.30 Seniorsentrene – en viktig arena for forebygging. V/Bjørg Tryti.  

14.15 Avslutning av konferansen. 
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Foredragsholdere 
Tove Gundersen, er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. psykiatrisk sykepleier med hovedfag i 

helsefag fra universitetet i Oslo. Hun har mer enn 20års erfaring fra ledelse i spesialisthelsetjenesten. 
 

Henning Herrestad, er arbeidende styreleder for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, 

spesialrådgiver ved RVTS Øst ved OUS og koordinator for sorgtjenesten i stiftelsen Fransiskushjelpen. Han 
er dr.philos. og filosofisk praktiker. Han har arbeidet med selvmordsforebygging som førsteamanuensis ved 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og selvmordsforebygging ved UiO.  
Om foredraget: Menn over 85 år har den høyeste selvmordsraten i Norge. Enkelt sagt velger de å dø for 
egen hånd framfor å godta de livsvilkårene de ser foran seg. Disse livsvilkårene er preget av deres plager og 
sykdom, men også av samfunnets holdninger til- og behandling av eldre. Nesten all selvmordsforebygging er 
fokusert på ungdom og på pasienter i psykiatrisk behandling. Gjør det at vi forstår at de velger døden, at vi 
for lett godtar at dette skjer? 

 
Arvid Birkeland, hovedfag sykepleievitenskap er førstelektor ved høgskolen i Stord/Haugesund.                                   

Arbeidsbakgrunn fra hjemmesykepleien, og fra psykisk helsearbeid, både akuttpsykiatri og psykiatrisk senter 
i Haugesund. Han har forsket noe på hjemmesykepleie, eldre og ensomhet og har følgende publikasjoner:                                                                  
Birkeland, A og Natvig, G. K. (2008). Gamle hjelpetrengende og alene. Vård i Norden.                                                              
Birkeland, A og Natvig, G. K. (2008). Eldre som bor alene og deres erfaringer med hvordan 
hjemmesykepleien ivaretar deres sosiale behov. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning.                                                                                                                             
Birkeland, A. (2013). Eldre, ensomhet og hjemmesykepleie. Sykepleien Forskning.                                                                              
Bok: ”Sykepleie i hjemmet”, 2011.  
 
Marcus Nøstdahl, prosjektkoordinator Nettverket eldre og rusmisbruk Oslo. Sykepleier med lang fartstid 

innen rusarbeid i Oslo kommune, blant annet fagansvarlig ved Sprøyterommet. Vil i sitt foredrag komme inn 
på bakgrunn for prosjektet, funn og erfaringer. Hva er tidlig intervensjon og hvorfor hos denne gruppen. 
Helseperspektivet og sykepleiers rolle, samtaleintervensjon.  
 

Svein Roald Schømer-Olsen, er spesialrådgiver Norsk sykepleierforbund, avdelig for sykepleie og 

profesjonsutvikling. 
 

Berit Bongo, 1. amanuensis i helsefag, Høgskolen i Finmark. 

 
Kenneth Ledang, er utdannet psykiatrisk sykepleier og har snart 30 års erfaring fra psykiatrien og 

psykisk helsearbeid. Han har vært leder og kliniker i kommunalt psykisk helsearbeid, jobbet som behandler i 
voksenpsykiatrisk poliklinikk og vært ansatt som faglig rådgiver innen psykisk helsearbeid hos 
Fylkeslegen/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I dag er han seksjonsleder for Seksjon alderspsykiatri ved 
Sykehuset Namsos og har i tillegg et engasjement som faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid (NAPHA). 
 

Fredrik Hansen, har jobbet som psykolog for eldre i Askøy kommune siden 2010.  Tema for hans 

foredrag vil være erfaringer fra arbeidet med eldre i kommunehelsetjenesten, samhandling og tverrfaglig 
arbeid med andre aktører i kommunen (institusjon, åpenomsorg m.fl.) og typiske problemstillingen han møter 
i den eldre populasjonen.  
 

Bjørg Tryti, har jobbet som fagkonsulet ved seniorsentrene i Bærum kommune siden 2008. Hun er 

utdannet psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning innen kognitiv terapi og veiledning. Har erfaring fra 
spesialisthelsetjeneste både somatikk og psykiatri og for kommunehelsetjenesten. Er opptatt av relasjoner, 
fagutvikling og forebyggende arbeid.  
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Kulturelt program 
Det arrangeres Festmiddag torsdag 28. november. 

 

Frie foredrag 
Torsdag 28. november kl 15.30 – 17.00. 
Tema: Sykepleie innen fagfeltet eldre, psykisk helse og rus 
Det inviteres til muntlige innlegg med 20 min + 5 min spørsmål (totalt 25 min). 
Vi ønsker innlegg om fagutviklingsarbeid, forskningsprosjekt og gode eksempler fra 
praksis innen fagfeltet eldre, psykisk helse og rus.  
Abstract om fagutviklingsarbeidet/forskningen kan ha inntil 250 ord. 
Abstractet skal deles i: 
Tittel: 
Navn på forfatter(e): Etternavn, initialer, adresse og e-postadresse til førsteforfatter. 
Formålet/hensikt med fagutviklingsarbeidet/forskningen: 
Metode: 
Resultat: 
Konklusjon: 
Nøkkelord:  
 
Abstract sendes: Torill Sæterstrand, e-post: torill.saeterstrand@gmail.com innen 01.10.13 
Det er kun elektronisk påmelding. Vi ber om at abstractene skrives i Word. 

Godkjenninger 
Konferansen er søkt godkjent av NSF som meritterende 

 for godkjenning til klinisk  
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 
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Praktiske opplysninger 
 TID/STED: Radisson blu hotell Tromsø, 28. – 29. november 2013 

 DELTAKERAVGIFT: kr 1300,- 

I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag samt festmiddag torsdag. 

Tillegg til deltakeravgiften for ikke-medlemmer i NSF: kr 500,- 

 
  OVERNATTING: Kr 1125,- per natt. Bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotellet på LINK:       

eller telefon 02525, oppgi bestillingskode SYKE13.   

Etter 14.10.13 gjelder hotellets egne priser.  

 
  PÅMELDINGSFRISTER: Påmelding etter 30. august 2013 påløper et gebyr på kr. 500,-. Ved påmelding 

etter 14.oktober og frem til konferansestart påløper et gebyr på kr 1000,-. 

 
 PÅMELDING: Må skje elektronisk ved å gå inn på LINK Påmeldingen er bindende. 

Eller se:www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/psykiatriske-sykepleiere  

www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-geriatri-og-demens  

Spørsmål vedrørende påmelding rettes til Anne Margrethe Sandberg. 

Kontaktinformasjon: e-post: anne.m.sandberg@hint.no  Tlf: 74212328 / 90518790. 

  
 BETALINGSFORM: Ved elektronisk påmelding vil du få en bekreftelse på skjermen, som du skriver ut. 

Faktura sendes ut i henhold til bestilling. 

 
 AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling(per mail). Avbestilling før 14. november refunderes 50 % av 

deltakeravgiften, avbestilling etter 14. november refunderes ikke.  

http://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=TOSZH&arrival=28/11/2013&departure=29/11/2013&paccode=SYKE13
https://response.questback.com/hgskoleninordtrndelag/usxuvrnqay/
http://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/psykiatriske-sykepleiere
http://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleiere-i-geriatri-og-demens
mailto:anne.m.sandberg@hint.no

