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Vi inviterer til Olaviken-konferansen  
26.-27.10.2022 

 

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et overordnet tema for årets konferanse er «Mestring og verdighet». Plenumsforedrag og 

innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker både mestring og verdighet 

hos pasienter, pårørende – og hos oss som arbeider med eldre. 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. 
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26.10. Mestring og verdighet 

 
Program med forbehold om endringer. Konferanseleder: Frode Wikne 

 
08.30 – 09.00  Registrering 

 

09.00 – 09.10 Velkommen  
  Janiche Buanes Heltne, administrerende direktør, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  

 

09.10 - 09.25 Kulturelt innslag 

 

09.25 – 10.00 Åpning av konferansen  
  Ruth Grung, Byråd for helse og omsorg i Bergen Kommune  

 

10.00-10.15 Pause 

 

10.15-11.00 Palliasjon og demens 

  Sebastian von Hofacker, Faglig leder, Verdighetssenteret 

 

11.00-11.15 Pause 

 

11.15-12.15 Profesjonsetikk 

  Geir Lippestad, Advokat, Advokatfirmaet Lippestad as 

 

12.15-13.10 Lunsj 

 

13.10-14.10 Mestring og verdighet – profesjonsetiske problemstillinger  

 Den etiske beslutningsprosessen – en støtte i klinisk pasientarbeid, Hilde Dalen Jønsson, 

konstituert overlege, NKS Olaviken 

 I kryssild av forventninger – den krevende saken, Benedicte Skagen, spesialvernepleier, 

NKS Olaviken       

 

14.10-14.20 Chromaviso – sunnhetsfremmende døgnrytmelys 

 

14.20-14.50 Pause med postervandring 

   

14.50-16.00 Workshop 1: Tverrfaglig intervensjon for utfordrende atferd ved demens (TID) 

veiledning i praksis 

  Linda Lohne, ergoterapeut og ass. Seksjonsleder, NKS Olaviken 

  I workshopen gjennomfører vi TID-refleksjonsmøte for to pasientkasuistikker. Dersom dere er  

  flere fra samme arbeidssted og dere ønsker å prøve ut TID-veiledning med veiledere fra  

  Olaviken, ta kontakt med Linda Lohne (linda.røyseth.lohne@olaviken.no) senest 30.9.  

  Får ikke vi henvendelser fra konferansedeltagere, blir det demonstrert refleksjonsmøter med to  

  kasuistikker fra Olaviken. Det vil også være mulighet for spørsmål og felles diskusjon. 

   

    

   Workshop 2: Kasuistikker – Utredning og behandling av alderspsykiatriske pasienter 

   Mailen Nybø, spesialist i nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi, NKS Olaviken 

Dersom du ønsker å drøfte et anonymisert pasientkasuistikk i workshopen, ta kontakt med 

Mailen Nybø ( Mailen.Nybø@olaviken.no ) senest 30.9. Fra Olaviken stiller det en psykiater, 

nevrolog og psykologspesialist til å drøfte kasuistikken, og deltagere er også invitert til å delta 

med spørsmål og innspill. Får ikke vi henvendelser fra konferansedeltagere, tar vi med oss to 

spennende kasuistikker fra Olaviken. 
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27.10.  Mestring og verdighet     

 
 

08.30-09.00 Registrering 

 

09.00-09.30 Paradigmeskift i eldreomsorg 

Bettina Husebø, professor, dr.med. Innovasjonsleder, Institutt for global helse og 

samfunnsmedisin, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen 

  

09.30-10.30 Ufrivillig helsehjelp til hjemmeboende personer med demens  

  Åshild Gjellestad, PhD, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole Bergen 

 

10.30-10.45 Pause 

 

10.45-11.30 Brighter Age – døgnrytmebehandling for alderspsykiatriske pasienter 

 Line Iden Berge, overlege/post doc, NKS Olaviken/Universitetet i Bergen 

 

11.30-12.30 Lunsj 

 

12.30-13.50 Spesialistkompetanse ut til pasientene – samhandling i praksis 

 Intensivt ambulant team (IAT) 

Mari Janne Boonstra, psykiater/overlege, NKS Olaviken 

   Anita Sørtveit, sykehjemslege, Osterøy  

 Psykologisk behandling til eldre i kommunene – utfordringer og muligheter 

Kristine Madsø, spesialist i eldrepsykologi, NKS Olaviken 

Turid Risnes, psykiatrisk sykepleier, Bergen kommune 

  

13.50-14.10 Pause med postervandring 

 

14.10-15.30 Workshop 1:  

Line Iden Berge, spesialist i psykiatri, overlege, NKS Olaviken, post doc, Senter for alders- og 

sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen 

Medisinsk genetikk: Indikasjon for testing og hvordan henvise? 

Ellen Økland Blinkenberg, spesialist i medisinsk genetikk, overlege, Senter for  

medisinsk genetikk og molekylær medisin, Haukeland universitetssykehus 

Farmakogenetisk testing: Når og hvordan?  

Silje Skrede, spesialist i klinisk farmakologi, overlege, Haukeland Universitetssykehus, 

professor i klinisk farmakologi, Universitetet i Bergen 

 

Workshop 2:  

  Psykologisk behandling for ikke-psykologer  

  Kristine Madsø, spesialist i eldrepsykologi, PhD, og SanderAnderson, psykolog, NKS Olaviken 

Positiv endring og personlig utvikling er mulig uavhengig av alder og om en bor hjemme elle 

på institusjon. Det kreves ikke utdanning som psykolog for å tilby støttende eller motiverende 

samtaler, eller benytte andre metoder for å støtte mestring. I workshop fokuseres det på 

hvordan helsearbeidere som ikke er psykologer eller psykiatere kan støtte og hjelpe eldre med 

psykiske plager med psykologiske metoder. 

 

 

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

-konferansen? 
 Send inn et sammendrag/abstract på e-post merket «abstract» til olaviken@olaviken.no  

innen 30.9.  

 Posterene vil bli utstilt under hele konferansen. 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Medisinsk_genetikk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Haukeland_universitetssykehus
mailto:olaviken@olaviken.no


 

4 

 

 

 

Konferansepriser:  

Kurspakke inkl lunsj begge dager:   kr 3 500,-  

(forutsetter at samme person deltar begge dager) 

Dagpakke inkl lunsj dag 1:    kr 1 950,- 

Dagpakke inkl lunsj dag 2:    kr 1 950,- 

     

Overnatting: 

Overnatting Scandic Bergen City:    

Rom/frokost fra       kr 1190,- 

  

Bookingkode  

  

Ønsker du å bestille overnatting kan du kontakte resepsjonen på mail 

bergencity@scandichotels.com eller på telefon 55 33 33 00.  

Oppgi koden bnks191022. 

Denne koden kan ikke brukes på internett. 

 

Overnatting gjøres opp direkte med hotellet av deltagerne. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Velkommen! 
 

Elektronisk påmelding på vår hjemmeside 

www.olaviken.no 

Konferansen er godkjent hos:  

 Norsk Sykepleierforbund 

 Den norske legeforening (psykiatri etterutdanning 10 timer, geriatri 10 timer som valgfritt kurs for 

leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning, alders- og 

sykehjemsmedisin10 timer som valgfritt kurs 

 Fagforbundet 

 Norsk psykologforening 13,5 timer vedlikeholdskurs for spesialister 
 

 

mailto:bergencity@scandichotels.com

