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RUS og RECOVERY 

”Hvordan inkludere familie/brukerkunnskap  

i klinisk praksis” 

 

 
 



 

 

Dr. Oscar Olsen seminar 2018 
  

 
 
 
Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med Sørlandet 
Sykehus, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling og Universitetet i Agder. 

 
Dag 1   
Konferansier:   Enhetsleder Bjørg Hjerkinn, ARA FOU 
09.00 – 09.10:  Saksofonist Tore Ljøkjel  
09.10 – 09.20: Åpning ved rektor Frank Reichert , UiA 
09.20 – 09.30:  Prisvinnerutdeling v/ styreleder dr. Oscar Olsen stiftelsen, Bjørg Hjerkinn  
09.30 – 10.30:  Prisvinnerforedrag – forsker John Kåre Vederhus 
 - Brukerbaserte tiltak i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige –  

på godt og vondt 
10.30 – 10.50:  Pause 
10.50 – 11.30:  Professor Hans Grelland, UiA 
  - Om følelser og rus 
11.30 – 12.30: Lunsj 
12.30 – 13.15   Professor Hans Grelland, UiA 
  - Angst og eksistens 
13.15 – 13.30:  Pause 
13.30 – 14.15:  Psykologspesialist Per Øyvind Fosse, SSHF 
  - Om avhengighet og relasjonstraumer 
14.15 – 14.30:  Pause 
14.30 – 15.30:  Mia Gundersen 

 

DAG 2  
Konferansier:   Førsteamanuensis Magnhild Høie, UiA 
09.00 – 09.15:  Velkommen v/Avdelingssjef Lars Haugen, ARA 
09.15 – 10.00:  Forsker Bente Weimand, AHUS 
 - Hvilken plass har pårørende? Presentasjon av forskning om pårørendes 

livssituasjon, med vekt på barn med foreldre med rusavhengighet. 
10.00 – 10.15:  Pause 
10.15 – 11.00:  Generalsekretær Marius Sjømæling, BAR (Barn av misbrukere)   

- Kjærlighetens små soldater  
11.00 – 11.15:  Pause 
11.15 – 12.00:  Professor Alain Topor, Universitetet i Stockholm og UiA  
 - Att skapa tillitt och recovery kapital. De profesionellas bidrag till att komma 

sig från rus- och psykisk helse problematik 
12.00 – 13.00:  Lunsj 
13.00 – 13.45:  Professor Alain Topor, Universitetet i Stockholm og UiA  
13.45 – 14.00:  Pause 
14.00 – 14.45: Erfaringskonsulent Pål Berger, Recovery Kompetanse AS 

- Å bli det menneske man har mulighet til å være 
14.45 – 15.00:  Avslutning. 
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Seminaret blir søkt godkjent for: 
Allmennmedisin: med 11 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 
Rus- og avhengighetsmedisin: med 12 timer som valgfritt kurs for leger i 
spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 
Psykiatri: forutsatt nasjonal annonsering og påmelding, så kan kurset godkjennes med 12 
timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 

10 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer er blitt godkjent. 
10 timer som merriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 

 
 
Pris: kr 1700,-  for begge dager inkludert lunsj.  
Studenter UIA: kr 500, -  (studentbevis fremvises). 
   
Spørsmål ang seminaret kan sendes på e-post til: grethe.hoyasen@sshf.no  
eller ring  tlf.: 38 13 26 00 – 38 13 26 28 
 
Påmelding til Grethe Høyåsen: grethe.hoyasen@sshf.no eller tlf. 38 13 26 00 
SSHF, ARA-K, v/Grethe Høyåsen, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand 
Frist for påmelding; 15. mai 2018 
 

Faktura sendes i etterkant av seminaret. 
Fakturaadresse må oppgis på påmeldingen, samt e-post adresse. 
 
 
 
 
 
 

Seminaret holdes på Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand 
Auditoriet  B 1- 018 
 

 
  
Universitetet i Kristiansand     
  
 
 
 
 
       ARA, FOU i Kristiansand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:grethe.hoyasen@sshf.no
mailto:grethe.hoyasen@sshf.no


   

                    4 

Foredragsholdere 
 

 

 

Forsker og prisvinner John Kåre Vederhus Tok sin PhD i 2012 og har siden 
det hatt en meget god utvikling som forsker innen rusfaget med stor 
vitenskapelig produksjon og høy publikasjonsfrekvens i de beste 
fagtidsskriftene. For den gode forskningsproduksjonen har han ved flere 
anledninger de senere årene mottatt forskningspris ved Sørlandet Sykehus 
for publisering i nivå 2 tidsskrifter. Han har i tillegg til egen vitenskapelig 
produksjon bidratt aktivt både med undervisning innen rus og 
avhengighetsmedisin (klinisk og pasientrettet innen Sørlandet Sykehus og 
på Universitetsnivå, både ved Universitet i Agder og Universitetet i Oslo) og 
også vitenskapelig veiledning på både Mastergradsnivå og PhD nivå. 

  

 

Hans Herlof Grelland er professor i kvantefysikk og master i filosofi. Han 
har skrevet en rekke publikasjoner i området psykologisk filosofi, etikk og 
fenomenologi. Han underviser i eksistensialisme ved bachelorstudiet i 
filosofi, og om angst og om følelser i flere studieprogram. Han har skrevet 
boken «Følelsenes filosofi» (Abstrakt forlag 2005). 

 

Bente Weimand er forsker (phd) ved fou-avdelingen i divisjon psykisk 
helsevern, Ahus. Hun er psykiatrisk sykepleier, og har jobbet i mange år 
som høgskolelektor og førsteamanuensis innenfor området psykisk helse. 
Hun har de siste 12 årene drevet med forskning om hvordan pårørende 
(voksne og barn) har det når noen i familien har psykiske helseutfordringer 
eller rusmiddelproblemer, samt om hvordan helsetjenestene klarer å 
samarbeide med familiene. Bente Weimand har vært engasjert av 
Helsedirektoratet i arbeidet med å utarbeide veilederen for pårørende i 
helse- og omsorgstjenesten, som kom i 2017. Hun er opptatt av hvordan 
helsetjenestene kan arbeide familiefokusert. 

  

 

Marius Sjømæling var den som tok initiativ til å starte brukerorganisasjoner 
Barn av Rusmisbrukere (BAR) i 2009. Marius har vokst opp med en 
rusmisbrukende og psykisk syk mor og har god kunnskap og erfaring med å 
være barn som pårørende. Han har gjennom sin oppvekst og arbeid på 
rusfeltet gjennom flere år opparbeidet seg god kompetanse på barnevern, 
sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. (www.barweb.no) 

 

Pål Berger har erfaringskompetanse og har blant annet jobbet som 
erfaringskonsulent, med brukermedvirkning og lederutdanning innen 
brukerorganisasjoner. Pål er opptatt av recovery begrepet og er spesielt 
opptatt av hvordan fysikk aktivitet og trening kan være en del av det. Han 
jobber nå i Recoverykompetanse AS. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


