
 
 

 
 

Invitasjon til fagdag ved Høgskolen i Molde 14.10.2015 
 

Bruk av tvang  
- kunnskap, forebygging, håndtering og utfordringer 

 
 
 

 
Sted: Høgskolen i Molde rom B-137 
 
 
Tid:  8.30 -  9.00 Registrering  

 9.00 -  9.15 Velkommen v/ dekan Heidi Haavardsen og Anne Solevåg 
 9.15 - 11.00 Foredrag v/ Jannie Rasmussen og Helen Flatset 
11.00 - 11.45 Foredrag v / Unn Hammervoll  
11.45 - 12.30 Helse og sosialfagavdelingen spanderer lunsj 
12.30 - 16.00 Foredrag v / Unn Hammervoll  

 
 
Påmelding på e – post til studentservice@himolde.no / 71214000 innen 2.10.15 
 
Kontaktpersoner:  
Hans Petter Iversen, vernepleierutdanningen, 71214280 
Wenche Mongstad Heggdal, sykepleierutdanningen, 71214020 
 
 
Det er gratis å delta 
 
 
 
 
 

Velkommen  

mailto:studentservice@himolde.no


 

 

Tema: «Tvang i psykisk helsevern»-Kunnskap- Forebygging- Håndtering. 

Unn Hammervoll er utdannet psykiatrisk sykepleier med master i helsefag med vekt 

på brukerperspektivet. Hun har arbeidet innen psykisk helsevern i 16 år, de fleste 

årene som avdelingssykepleier. Hun har også lang erfaring innen 

rusomsorg/rusbehandling. Hun er nå ansatt som stipendiat/høgskolelektor ved 

Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.  

PhD-prosjekt: Samtaler etter bruk av mekaniske tvangsmidler og holding – En 

kvalitativ studie om pasienter og helsepersonell sine erfaringer. 

Tidligere leder av SPoR sitt sentralstyre. 

 

 

Tema: «Utfordringer i forhold til å ivareta mennesket i en tvangssak- våre 

erfaringer.» 

Jannie Rasmussen er ansatt som fagleder for Ambulant miljøtjeneste i 

Ressurstjenesten i Molde Kommune. Hun er utdannet vernepleier ved Høgskolen i 

Molde. Har arbeidet innen rus i kommunen siden 2007. Hun har videreutdanning i 

Livsstyrketrening fra Diakonhjemmet i Oslo og Cannabisforebygging og behandling 

fra Universitetet i Agder. Har erfaring med ulike typer prosjektarbeid og har vært 

representert i ulike tverrfaglige/tverretatlige prosjektgrupper både i kommunal regi og 

i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, pr dags dato i samhandlingsprosjektet for 

rus- og psykisk helsearbeid i Molde kommune. 

 

Helen Fladset er ansatt som Fagleder for Mottak- og oppfølging i Ressurstjenesten 

Molde kommune. Hun er utdannet sosionom ved Høgskolen i Trondheim. Har jobbet 

innen rus i  

kommunen siden 2001. Har videreutdanning i SEPREP (rus/psykiatri) fra Høgskolen i 

Elverum. Har erfaring med ulike typer prosjektarbeid og har vært representert i ulike 

tverrfaglige/tverretatlige prosjektgrupper både i kommunal regi og i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten, pr dags dato i samhandlingsprosjektet for rus- og psykisk 

helsearbeid i Molde kommune.  

 


