
 

 

 

 

 
 

Konferanse 
 

Tilbud til "Mennesker med psykiske lidelser som har behov 
for omfattende tjenester". 

 
6. og 7. Februar 2013 i Fredrikstad 

 
Oppstart den 6.2. er kl 10.30 og avslutning den 7.2. er kl 14.00 

 
Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, har på oppdrag fra Nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) ledet et nasjonalt temanettverk med 
fokus på "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester". 

 
Dette temanettverket ble opprettet i 2010 og har i løpet av de tre årene det har eksistert 

koblet forskere fra høgskolen, kommunalt ansatte med erfaring for å yte tilbud til 
målgruppen og brukerorganisasjoner i et nettverk med et mål om å skape grobunn for en ny 
type kunnskapsutvikling. Erfaringene fra dette temanettverket er nå samlet i til sammen 11 

rapporter. Rapportene legges frem og presenteres på en konferanse på Høgskolen i Østfold i 
Fredrikstad. I tillegg til å presentere erfaringene fra temanettverket, vil det også bli noen 

mer generelle innlegg fra forskerne og fra NAPHA. 
I tillegg har statssekretær Kjell Erik Øye lovet å stille opp og si noe om de politiske føringene 

som regjeringen har lagt opp til. 
 

Program 
Onsdag 6. februar  
 Statssekretær Kjell Erik Øye: Utfordringer og innspill 
 Dosent Helge Ramsdal: Kunnskapsformer – erfaringer og evidens 
 Prosjektleder Gunnar Vold Hansen: Temanettverket – hvordan var det organisert – 

hva vi har gjort? 
 Forskere og deltakere fra kommunene presenterer erfaringer fra de ulike 

prosjektene:  

 Utredning - datagrunnlag 
 Østbyen helsehus, avdeling Leistad 
 Oppsøkende rusteam, Moss 

 Ulike organisatoriske modeller 
 Oslo kommune – Alna, ambulant team 



 Bodø, helhetlig organisering 

 Stavanger, Boligtilbud til mennesker med samtidige rus- og psykisk lidelser 
(ROP) 

 
Torsdag 7. februar  
 Leder i NAPHA Trond Hatling: Psykisk helsearbeid som kunnskaps- og kompetansefelt  
 Forskere og deltakere fra kommunene presenterer erfaringer fra de ulike 

prosjektene:  

 Erfaringer fra samarbeid mellom spesialisttjenesten og kommunene 
 Tromsø kommune 
 Sandnes kommune 
 Romeriksprosjektet 

 Ulike boformer – ulike målgrupper: Erfaringer fra Bergen kommune 
 Jim Melby, brukerrepresentant: Brukerperspektivet – refleksjoner om det vi har hørt 
 Prosjektleder Gunnar Vold Hansen: Hva har vi lært? Hva er den viktigste kunnskapen  
 Erfaringsbasert kunnskap – tilgjengelig for alle – presentasjon av NAPHA’s 

kunnskapsbase 
 
Deltakelse på konferansen er gratis og det blir servert en enkel lunsj begge dager. 
 
Overnatting må deltakerne selv ordne med. Høgskolen har gjort avtale med de største 
hotellene i Fredrikstad som tilbyr deltakerne overnatting i enkeltrom til følgende priser: 

Quality Hotel Fredrikstad, kr. 1014,-  
Rica City Hotel kr. 795,- 

 

Påmelding til konferansen gjøres ved å sende e-post til erik.bentsen@hiof.no innen 23. 

januar 2013 med følgende opplysninger: 

 

Jeg ønsker å delta på konferansen: Tilbud til "Mennesker med psykiske lidelser 

som har behov for omfattende tjenester" 6. og 7. Februar 2013 i Fredrikstad 

Navn: 

Organisasjon: 

e-postadresse: 

 

Vel møtt! 
 

mailto:erik.bentsen@hiof.no

