Vi inviterer til Olaviken-konferansen
24. og 25. oktober 2018
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen

Et overordnet tema for årets konferanse er «Fra utredning til behandling». Plenumsforedrag
og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved utredning, diagnostikk og behandling av
alderspsykiatriske lidelser.
Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for
feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som
jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i
spesialisthelsetjenesten.

1

PROGRAM (med forbehold om endringer)
24.10.Utredning og diagnostikk
08.00 – 09.00

Registrering

09.00 – 09.20

Velkommen Frode Wikne, direktør, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

09.20 – 09.50

Kjersti Toppe

09.50- 10.05

Pause

10.05- 10.55

Vold mot eldre
Astrid Sandmoe, Forsker II, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

10.55-11.10

Pause

11.10-12.00

Demensdiagnose i endring
Per Kristian Haugen, spesialist i eldrepsykologi, seniorforsker, Aldring og helse

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00

MMSE og klokketest
Carsten Strobel, spesialist i nevropsykologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus

14.00-14.15

Pause

14.15-16.00

Workshop 1:
Angst hos personer med demens
Kristine Madsø, psykolog/PhD-stipendiat, NKS Olaviken/Universitetet i Bergen
Kartlegging med Rating Anxiety in Dementia (RAID) - Fra systematisk kartlegging av
angst til god miljøbehandling
Alka Goyal, PhD-stipendiat, Aldring og helse/Sykehuset Innlandet
Workshop 2:
Helsekrav og førerett
Carsten Strobel, spesialist i nevropsykologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus
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25.10. Behandling og samhandling
08.30-09.00

Registrering

09.00-10.00

Fra nevroner og noter til behandling og bedring
Geir Olve Skeie, nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus og professor II, Griegakademiet

10.00-10.15

Pause

10.15-11.00

Medikamentell behandling av APSD på sykehjem
Gro Selås, psykiater

11.00-11.15

Pause

11.15-12.00

Oppfølging etter diagnose – kun helsevesenets ansvar?

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

Presentasjon av posters

13.45-14.00

Pause

14.00-15.30

Workshop 3: RESIMA – ressurser i møte med aggresjon
Bjørn Petter Hanssen, daglig leder
Workshop 4:
Risikofylt og skadelig bruk av rusmidler blant eldre
Linn-Heidi Lunde, spesialist i eldrepsykologi/PhD, Haukeland universitetssjukehus
Nedtrapping av vanedannende legemidler

Ønsker du å presentere en poster av et prosjekt eller
forskningsresultater på Olaviken-konferansen?



Send inn et sammendrag/abstract (maks. 250 ord) på e-post merket «abstract» til olaviken@olaviken.no
innen 15.9.
Posterene vil bli utstilt under hele konferansen. I tillegg blir det korte, muntlige presentasjoner på dag 2
(25.10.)
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Workshop 1 Angst hos personer med demens og kartlegging med RAID
Angst hos personer med demens
Kristine Madsø, psykolog/PhD-stipendiat, NKS Olaviken/Universitetet i Bergen
Kartlegging med Rating Anxiety in Dementia (RAID) - Fra systematisk kartlegging av
angst til god miljøbehandling
Alka Goyal, PhD-stipendiat, Aldring og helse/Sykehuset Innlandet

Workshop 2 Helsekrev og førerrett

Workshop 3 RESIMA – ressurser i møte med aggresjon
Bjørn Petter Hanssen leder «RESIMA – ressurser i møte med aggresjon»
(facebook.com/resima.no), som kort fortalt er holdninger, forståelse,
kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i
møte med personer som er aggressive. Han har tidligere arbeidet i
sikkerhetspsykiatrien i nærmere tretti år, med ansvar for å utvikle og gi
opplæring i strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte.
Han har undervist i ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og
Finland, samt på høgskolenivå, i en årrekke og er en av forfatterne bak
boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-827674-458-3). Bjørn Petter Hanssen har lang fartstid som veileder og er
utdannet sinnemestringsterapeut, og har omfattende erfaring med
risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Workshop 4 Eldre og rus
Risikofylt og skadelig bruk av rusmidler blant eldre
Linn-Heidi Lunde, spesialist i eldrepsykologi/PhD, Haukeland universitetssjukehus
Nedtrapping av vanedannende legemidler
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Konferansepriser:
Kurspakke inkl lunsj begge dager:

kr 3 000,-

(forutsetter at samme person deltar begge dager)
Dagpakke inkl lunsj dag 1:
Dagpakke inkl lunsj dag 2:

kr 1 800,kr 1 800,-

Overnatting:
Overnatting Scandic Bergen City:
Rom/frokost fra

kr 1190,-

Enkeltrom kr. 1.190,Dobbeltrom kr. 1.390,Bookingkode NKS241018
Deltakerne som ønsker å bestille overnatting kan kontakte resepsjonen på mail
bergencity@scandichotels.com eller på telefon 55 33 33 00. Oppgir de ved bestilling koden
NKS241018 får de prisene vi har avtalt.
Denne koden kan ikke brukes på internett, for bestilling ta direkte kontakt med hotellet.
Overnatting gjøres opp direkte med hotellet av deltagerne.

Elektronisk påmelding på vår hjemmeside
www.olaviken.no
Konferansen søkes godkjent hos: Norsk Sykepleierforbund, Norsk
Ergoterapeutforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, og Psykologforeningen.

For mer informasjon, ta kontakt på tlf 56 15 10 00 (v/Minna Hynninen eller
Anne Sørvig)

Velkommen!
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