«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i
bruk av tvang?»

09. mai 2017
LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2,
LARVIK
Påmelding med frist 02.05.17:
Sett musepekeren på linken og følg beskjeden du får
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/brukavtvangipsykiskhelsevern090517

Alle våre eksterne kursprogrammer legges ut på www.siv.no
Interne kursprogram finnes på intranettet
Har du spørsmål vedrørende programmet kan vi nås på:
Tlf: 33018000 - e-post: kurs@siv.no
Vi ber om at du gir oss beskjed på e-post dersom du ikke ønsker å stå på vår invitasjonsliste for seminarer

Arr.: Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV HF i samarbeid

med klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset
Telemark HF

BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN

Målgruppe:

Alle ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Telemark og
Vestfold. Fastleger, kommuneleger og legevaktansvarlige. Fylkesmennene i begge
fylker og Kontrollkommisjonenes medlemmer.
Repr. fra bruker- og pårørende organisasjoner.

Målsetting:
Vi ønsker å reflektere rundt bruken av tvang i psykisk helsevern i Telemark og
Vestfold.

Forelesere:

Synnøve Aasebø, journalist, VG
Mona Grivi Normann, journalist, VG
Jannicke Godø, psykolog, Sivilombudsmannen
Helga Ervik, leder for forebyggingsenheten ved Sivilombudsmannens kontor
Arnhild Lauveng, psykolog og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Jørgen Dahlberg, lege og jurist ved Akershus Universitetssykehus
Erik Tresse, erfaringskonsulent ved Diakonhjemmet sykehus
Monika Landsverk, erfaringskonsulent ved Sykehuset Telemark HF
Martin Veland, klinikksjef, Lovisenberg Diakonale sykehus

Sted:

Larvik kulturhus, Bølgen, Sanden 2, Larvik

Dato:

09. mai 2017 – kl. 09.00-15.15

Kursavgift:

Gratis for ansatte i KPR Sykehus i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF.
Kr. 450,- for andre deltakere.

Kursansvarlig: Bettina Dudas, fagkonsulent , Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV
Godkjennelse av kurset:
Kurset er søkt godkjent i Den norske Legeforening og Norsk psykologforening

PROGRAM

09.00 – 09.05: Velkommen
v/ Irmeli R. Øistad , fagsjef KPR, SIV HF
09.05 – 09.35: «VG’s avsløringer om tvangsbruk i psykiatrien»
v/Synnøve Aasebø og Mona Grivi Normann ,VG
09.35 – 10.20: Sivilombudsmannens besøk til tvungent psykisk helsevern. Funn og anbefalinger.
v/Jannicke Godø, psykolog og
Helga Ervik, leder for forebyggingsenheten ved Sivilombudsmannens kontor.
10.20 – 10.35: Pause
10.35 – 11.20: «Å skape tillit i kaos – om skadelig tvang, nødvendig tvang og alternativ til tvang
v/ Arnhild Lauveng, psykolog og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse.
11.20 – 12.05: Lunsj
12.05 – 12.50: «Inngrep i pasientens autonomi. Etiske og juridiske utfordringer»
v/Jørgen Dahlberg, lege og jurist, Akershus universitetssykehus.
12.50 – 13.30: Er det verdighet i bruk av tvang? Noen refleksjoner sett ut i fra et
pårørendeperspektiv.
v/Erik Tresse, erfaringskonsulent med pårørendeerfaring. Voksenpsykiatrisk
avdeling, Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.
13.30 – 13.45: Pause
13.45 – 14.25: Med erfaring som kompetanse. Refleksjon rundt tvang, sett fra brukernes ståsted.
v/Monika Landsverk, erfaringskonsulent ved Sykehuset Telemark.
14.25 – 15.15: Lovisenbergprosjektet «Om reduksjon av bruk av tvang.
v/Martin Veland, klinikksjef Lovisenberg Diakonale sykehus.
15.15 –

Takk for i dag – vel hjem!
v/Arne Johannessen, fagsjef klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset
Telemark HF.

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet

FORELESERE
Synnøve Åsebø, journalist, VG
Synnøve Åsebø er journalist i dagsordengruppen i VG og
styremedlem i SKUP (Stiftelsen for en kritisk og undersøkende
presse). Hun har bakgrunn fra nyhetsavdelingen i VG og VG Helg. Har
tidligere jobbet i Sunnmørsposten i Ålesund.

Mona Grivi Norman, journalist, VG
Har vært ansatt i VG siden 2007 og er nå journalist i
dagsordengruppen i VG. Hun har tidligere jobbet i Akers Avis
Groruddalen og TV2 Nyhetene og var VGs stringer i Berlin fra 20142016.

Helga Fastrup Ervik, leder for Forebyggingsenheten ved
Sivilombudsmannens kontor
Jurist med bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet. Hun
har ledet forebyggingsenheten siden etableringen og kom fra
stillingen som direktør for avdeling for rettferd og inkludering i
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun
blant annet vært underdirektør i seksjon for menneskeretter og
demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

Jannicke Thoverud Godø, psykolog, Sivilombudsmannen
Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun kommer fra en
stilling som prosjektleder i Bydel Stovner i Oslo kommune. Før dette
har hun jobbet i ulike deler av psykisk helsevern for barn/ungdom og
voksne.

Arnhild Lauveng, psykolog, Najonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har arbeidet klinisk med både
voksne og barn. Hun har nylig levert sitt doktorgradsarbeid om identitetsopplevelse ved
alvorlige psykiske lidelser. Hun er en aktiv foredragsholder, og har gitt ut flere bøker om
psykisk helse, både for voksne, ungdom og barn. De to første bøkene hennes handlet om
hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.

Jørgen Dahlberg, lege og advokat, Akershus universitetssykehus
Jørgen Dahlberg er utdannet advokat og lege. Han jobber for
tiden som klinisk stipendiat ved Akershus Universitetssykehus
(anestesiavdelingen) med tilknytning til Senter for medisinsk etikk,
hvor han forsker på temaer tilknyttet autonomi, samtykkekompetanse og tvang. Han sitter i Klinisk Etisk Komité for OUS Rikshospitalet/Radiumhospitalet, underviser studenter både innen
juridiske og medisinske fagdisipliner, og har også eksterne undervisningsoppdrag for helsepersonell og for helsejurister.

Erik Tresse, erfaringskonsulent med pårørendeerfaring,
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus
Erik Tresse er Erfaringskonsulent med pårørendeerfaring ved
Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Han
er opptatt av hvordan man kan involvere og ivareta familien og
nettverket bedre når en i familien får en psykisk lidelse. Han er i
tillegg utdannet gestaltterapeut og driver egen praksis på Majorstua i
Oslo.
schizofreni.

Monika Landsverk, erfaringskonsulent ved Sykehuset Telemark
Monika Nordhus Landsverk har lang egenerfaring fra psykisk
helsefeltet, både som pasient og pårørende. Mange år som
tillitsvalgt i brukerorganisasjoner innen feltet. Har utdanning som
hjelpepleier med videreutdanning innen psykisk helse og har studert
barnevern i ett flerkulturelt samfunn. Arbeider nå som
erfaringskonsulent ved KRP STHF, på seksjon for akutt psykiatri.
Opptatt av tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning, holdninger i
feltet og recovery, med disse nøkkelbegrepene kan mye tvang
reduseres og unngås.

Martin Veland, klinikksjef Lovisenberg Diakonale sykehus
Martin Veland er leder for psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus. Tidligere avdelingsleder for inntaksposten hvor
han også var prosjektleder for «Redusert bruk av tvang» prosjektet.
Han kommer fra Bjørheimsbygd i Ryfylke. Utdannet sykepleier fra
Menighetssøsterhjemmet i 2004, master i psykososialt arbeid fra UiO
i 2009, strategisk ledelse fra BI i 2014 og nasjonalt topplederprogram
høsten 2014. Har sin kliniske erfaring innen psykiatri fra Lovisenberg
Diakonale Sykehus.

