
Velkommen til konferanse 
Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 9 - 15.45 
Auditoriet i Bibliotek- og Læringssenter vis á vis hovedinngangen på Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 18

Sammenhenger mellom fyskisk og psykisk sykdom 
 
Velkommen  
Idar Magne Holme, forstander og administerende direktør, Stiftelsen Diakonhjemmet

Åpningsforedrag  
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 

Tapte leveår - Overdødelighet hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser   
Anne Høye,førsteamanuensis psykiatri, Institutt for klinisk medisin UiT/UNN

Ikke nok med det - Psykiske plager ved somatisk sykdom   
Arnstein Finset, psykolog og professor, Avdeling for medisinske atferdsvitenskap, UiO

På jakt etter pasientens helsetjeneste- “Walk the Talk”   
Anders Mohn Frafjord, administerende direktør, Diakonhjemmet Sykehus og  
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget 

Pause

Helhetlig behandling i en hektisk sykehushverdag 

“De jobber sammen” - Helhetlig behandling ved somatisk sykdom  
Nina Lang, enhetsleder/psykolog, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken  

Både og - Komplekse kliniske beslutninger under tidspress  
Asgeir Bragason, psykiater, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken og 
Anne Kristine Gulsvik, Geriater, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Som sagt så gjort - Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag  
Ingrid Hyldmo, Psykolog, Enhet for psykiske helsetjenester og  
Anette Hylen Ranhoff, overlege og professor, Diakonhjemmet Sykehus
 
Hvem er jeg nå? - Kroppsbilde og identitet ved sykdom  
Elin Fjerstad, psykolog, Enhet for psykiske helsetjenester og Torkil Berge, psykolog og  
fagutviklingsrådgiver i Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus

Lunsj

9.00 - 10.40 

10.40 - 10.55

10.55 - 12.15

12.15 - 13.00

På jakt etter pasientens helsetjeneste

- ikke bare som del
Se meg som hel 



13.00 - 14.10

14.10 - 14.25

14.25 - 15.45

15.45

Villet egenskade 

Veien ut av villet egenskade - Hva var hjelpsomt i møtet med helsevesenet?  
Astrid Berge Norheim, spesialsykepleier, Enhet for psykiske helsetjenester og  
Thea Røstbakken, medisinerstudent 
  
X6n: Villet egenskade - Er pasienten som har skadet seg selv verdig hjelp fra  
helsevesenet?  
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og formidler

Akutte rusmiddelforgiftninger - Faretegn og tiltak  
Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmennmedisin, legeskiftleder på Legevakten i Oslo

Pause

Langvarig smerte

Smertebarna - et journalistisk møte med barn og ungdom med uforklarlige 
smerter 
Hanne Sparre-Enger, journalist 

Langvarig smerte - Helhetlig forståelse og tiltak  
Audun Stubhaug, professor i medisin og avdelingsleder, Avdeling for smertebehandling, OUS/UIO, 
Silje Reme, psykolog og PhD, Avdeling for smertebehandling, OUS, førsteamanuensis på 
Psykologisk Institutt UiO og forskningsleder i Uni Research Helse, Bergen

Avslutning

Konferansen er godkjent som meritterende av Dnlf for spesialitetene i allmennmedisin, samfunnsmedisin, psykiatri, 
generell kirurgi og søkt godkjent for indremedisin og revmatologi (kursnr 31223). Godkjent som meritterende av NSF 
og Ergoterapeutforbundet. Godkjent som 7 timer vedlikeholdsaktivitet av NPF.

Påmelding: www.diakonhjemmetsykehus.no



Anne Høye
Psykiater PhD, jobber som professorstipendiat på Universitetet i Tromsø og overlege på Psykisk 
helse- og rusklinikken på UNN HF.  I tillegg til mange års klinisk erfaring har hun også ar-
beidet i Helsetilsynet i Troms, og  på Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
der hun ledet Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Jobber nå hoved- 
saklig med forskning på somatisk sykelighet og dødelighet hos pasienter med alvorlige  
psykiske lidelser.

- ikke bare som del
Se meg som hel 

Presentasjon av utvalgte forelesere 

Arnstein Finset 
Arnstein Finset er psykolog og professor i medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet 
i Oslo. Finset er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk nevro- 
psykologi og har arbeidet klinisk innenfor medisinsk rehabilitering ved Sunnaas sykehus 
og Diakonhjemmet sykehus. I de siste 20 årene har Finset arbeidet mye med forskning 
og undervisning om kommunikasjon mellom behandlere og pasienter. Han er redaktør 
for fagtidsskriftet Patient Education and Counseling.

Anne Kristine Bergem
Anne Kristine Bergem er spesialist i psykiatri. Hun er leder i Norsk psykiatrisk forening 
og fagrådgiver i BarnsBeste samtidig med at hun driver egen forfatter- og formidlings-
virksomhet. Hun var tilknyttet PHT ved Diakonhjemmet høsten 2015. Hun er også 
fagredaktør for en bok om kroppens plass i psykoterapien hos Gyldendal Akademisk 
(utgivelse okt/nov 2016).

Odd Martin Vallersnes
Odd Martin Vallersnes er spesialist i allmennmedisin og har jobbet ved Oslo kommunale 
legevakt siden 1998. Han er forsker ved Universitetet i Oslo, med rusmiddelforskning 
som felt. Han jobber med å integrere kunnskapen i det praktiske arbeidet ved Lege-
vakten i Oslo.

Silje Endresen Reme
Silje Endresen Reme er utdannet psykolog og PhD ved Universitetet i Bergen. Hun har 
jobbet 2 år som postdoktor ved Harvard University og 2 år som Forskningsleder ved Uni 
Research Helse. Hun jobber nå som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Univer-
sitetet i Oslo, og som psykolog ved Avdeling for Smertebehandling, Oslo Universitets- 
sykehus.

Audun Stubhaug
Audun Stubhaug er professor i anestesiologi ved Universitetet I Oslo og avdelingsleder 
ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.  Han er også leder 
av forskningsgruppen Smertemedisin ved UiO/OUS. Stubhaug har vært aktiv i smerte- 
forskning i 25 år og har mer enn 150 vitenskapelige publikasjoner.


