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MOT TIL Å SE – EVNE TIL Å HANDLE 

 
Tid:  onsdag 21. januar – torsdag 22. januar 2015 
 
Sted:    Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger 
 
Arrangør:  Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland A-senter i samarbeid med 

tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se – evne til å handle 2015, 
samt Fylkesmannen i Rogaland. 

 
Tema  Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har 
  psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for  
  konferansen for 10. året på rad. 
 
Mål Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. Økt kunnskap om samtale med barn  
 og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. 
 Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser. 
 
Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten,  

rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer , fysio - og ergoterapeuter,  
ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og 
ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere. 
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Program onsdag 21. januar 2015 
 
 
09.00 – 09.15 Åpning v/Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa 

 
09.20 – 09.30 Jubileumshilsen fra direktør Kjersti Egenberg, Rogaland A-senter  
 
09.30 – 09.40 Jubileumshilsen fra Signe Nijkamp, tidl. direktør Jæren DPS 
 
09.40 – 10. 40 Teater  Avvik:  ” Meg og mamma”. Tobias Vik og Lars Vik, Porsgrunn   
 
10.40 – 11. 00 Pause 
 
11.00 – 11. 45 Hvordan forstår vi de stille barna?  
   Hva ligger bak barns stillhet? Overlevelsesmekanismer. 
   Sjenanse eller atferdsvansker? Hva kan foreldre eller hjelpere gjøre? 
   Hva kan barn eller ungdom selv gjøre? Hvor lenge skal man følge opp? 
   Ingrid Lund, forsker, amanuensis ved Universitetet i Agder 
 
11.45– 12.45  Lunsj 
       
12.45 – 13.30 Ingrid Lund  fortsetter 
 
13.30 – 13. 45 Pause 
 
13.45  – 14.30 Ingrid Lund fortsetter 
 
14.30 – 14.45 Pause 
 
14.45 – 15.30 Mot til å se… men hvordan forstår vi det vi ser?  
   Om utviklingstraumer, nevrobiologi og reguleringsvansker 
   Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist, forsker og foreleser v/Regionalt   
   kompetansesenter for barn og unge, RKBU- Vest 
 
15.30 – 15.45 Pause 
 
15.45 – 16.30 Dag Ø. Nordanger fortsetter 
    
16.35   Kort info og slutt for dagen 
  
 
 
Program torsdag  22. januar 2015 
 
08.30 – 08.35 Åpning  
 
08.35 – 09.15 Brukerinnlegg:  
   Å være barn som pårørende til alvorlig psykisk syk mor   
   Hege Lyster, sykepleier og mor   
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09.15 – 09.45 Strategier, satsinger og tiltak, ny forskning  
   Siri Gjesdahl, BarnsBeste, leder, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som  
   pårørende til foreldre med psykisk lidelse, rusproblematikk eller    
   alvorlig somatisk sykdom.  
   
    
09.45–10.00 Pause 
 
10.00 – 11.15  ”Pappa`n  min  er syk i tankene sine”  
   – om å være barn av en psykisk syk forelder 
   Anne Kristine Bergem, lege og psykiater 
    
11.15  –   12.15  Lunsj  
 
  
  
12.15 – 13.15 Parallellseminar:  

 
Seminar A  

   ”Pappa`n min er syk i tankene sine.”  
   Hvordan snakke med barn om vanskelige ting ; Verktøy, konkrete råd og   
   tips.   
   Anne Kristine Bergem, lege og psykiater    
 

Seminar B   

   «ADBB- Alarm Distress Baby Scale , og erfaringer om hvordan dette kan være 
   et nyttig samarbeidsverktøy mellom kommunehelsetjenesten og BUP i  
   samarbeidet om de aller minste barna».  
   Sissel Øritsland, overlege og spesialist i barne – og ungdomsspykiatri, BUP, Helse 
   Fonna  

 
Seminar C    
Samtaleverktøyet ”Bilder som døråpnere”.  
Samtaleverktøy i møte med barn  og unge som sliter. 
Åse Frafjord Johnson, pedagog og forfatter 

    
Seminar D   

   ”rePULSE - styr dine impulser. Et strukturert behandlingsprogram for  
   barn/ unge/ voksne som har vansker med impulskontroll”  
   Espen Haukali, BUPA   
 
   Sideseminar E  
   Belastede familier og individualiserte løsninger?  
   Om familieperspektivets posisjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
   Anne Schanche Selbekk , sosiolog, Ph.D kandidat 

 
13.15 – 13.45  Pause 
 
 
 
 
 



 

4 

 
 
 
 
 
13.45 – 14.45 Sats på forebygging!   
   Arne Holte, assisterende direktør , Norsk Folkehelseinstitutt og professor i  
   helsepsykologi   
  
14.45 – 15.00 Avslutning, evaluering, dato for neste års konferanse 
   Utdeling av kursbevis 
    
 
Presentasjon av foreleserne: 
  

 Ingrid Lund er forsker, familieterapeut og forfatter. Lund arbeider ved Universitetet i 
Agder som førsteamanuensis. Hun har i mange år arbeidet i skole, samt i barne – og 
ungdomspsykiatrien. Lund sitt doktorgradsarbeid og forfatterskap omhandler  ulike typer 
adferdsutfordringer med særlig vekt på de stille barna i skole og barnehage. Hun retter 
søkelyset på voksenrollen i hjemmet,  i barnehage, i skolen og i hjelpeapparatet. 

 

 

 

 

    
Anne Kristin Bergem er er lege og psykiater. Hun har arbeidet med barn som 
pårørende innenfor voksenpsykiatrien siden 2003, da hun arbeidet ved Akuttpsykiatrisk 
avdeling i Vestre Viken hf. Hun har senere arbeidet med barn som pårørende ved Regional 
sikkerhetsavdeling ved OUS og ikke minst gjennom et engasjement som fagrådgiver i 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - BarnsBeste  fra august 2013. 
Hun ga  i 2013 ut boken Pappa`n min er syk i tankene sine, en fagbarnebok om å ha en 
forelder med psykosesykdom og hvordan voksne kan snakke med barn om dette. Hun har 
vært bidragsyter i flere bøker. Da pappa fikk kreft-  hennes andre fagbarnebok,  utgis med 
støtte fra Kreftforeningen og BarnsBeste i september 2014. 
Bergem  holder en rekke foredrag om emner relatert til barn og unges psykiske helse, barn 
som pårørende og om kommunikasjon og  andre temaer knyttet til psykisk helse. Bergem 
er administrerende direktør for Helseforetaket Incita AS, fagrådgiver i Rådet for psykisk 

helse, fagrådgiver i BarnsBeste og strategisk rådgiver i SuperEgo as, et selskap som arbeider med å fremme psykisk 
helse ved hjelp av apps og digitale løsninger.  Hun sitter i styret for Norsk psykiatrisk forening og leder bransje-
nettverket for psykisk helse og avhengighet i NHO Service.  
 
 

Sissel Øritsland er overlege ved BUP Haugesund og spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri. Hun har jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien i Haugesund de siste 17 
år, med varierte arbeidsoppgaver innen hele aldersspennet fra 0-18 år. Øritsland  har hatt en 
stor interesse for de aller minste barna og har siden 2003 jobbet med denne aldergruppen. 
Hun jobber nå i Sped- og småbarnsteamet, som har vært et eget team ved BUP Haugesund 
fra 2005. Teamet utreder og behandler henviste barn i alderen 0-4 år. 
Sissel har i mange år vært opptatt av kvalitetsutvikling og samarbeid mellom 
kommunehelsetjenesten og BUP.  Sped- og småbarnsteamet ved BUP Haugesund fikk i 2012 
samhandlingsmidler fra Helse Vest til prosjektet «De viktige små» for samhandling mellom 
1. og 2. linje helsetjeneste om barn i alderen 0-1 år. Det nasjonale Sped- og 
småbarnenetteverket i RBUP Øst-Sør ble kontaktet for å gi opplæring og sertifisering i ADBB 
metoden (Alarm Distress baby Scale) til deltakere fra 4 prosjektkommuner.ADBB er en  

metode utviklet for primærhelsetjenesten, med formål å oppdage tilbaketrekningsatferd hos små barn.  
Prosjektet «De viktige små» bidro også til at vi for første gang i Helse Fonna, har invitert til «Sped- og 
småbarnsdager» i november 2014 for de som jobber med førskolebarn i vår region. Sissel har også i en årrekke 
arbeidet med traumer og traumebehandling, er utdannet barneterapeut fra Nic. Waals institutt og er snart sertifisert 
som EMDR terapeut. 
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Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist i klinisk psykologi for barn og unge, og for 
tiden forsker og foreleser ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge – vest 
(RKBU vest) i Bergen. Han har også en deltidsstilling ved Ressurssenter om Vold, 
Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging – region vest (RVTS vest) hvor han var 
leder 2005 - 2011. Han har klinisk erfaring fra bla psykisk helsevern for barn og unge 
og fra Senter for krisepsykologi i Bergen. I sitt doktorgradsarbeid fra en etiopisk 
kontekst, studerte han hvordan kulturelle faktorer farger kriserekasjoner og mestring.  
I senere år har han orientert seg mot forskning og fagutvikling 
nasjonalt og internasjonalt når det gjelder forståelse og støtte til utviklings-
traumatiserte barn, og de fleste av senere publikasjoner er innen dette temaet.  
 Sammen med en kollega formidlet han i 2011 nye perspektiver på barndomstraumer i 
en artikkel i Tidsskrift for norsk psykolog-forening – "Komplekse traumer hos barn: En 

utviklingspsykologisk forståelse" – og ble belønnet med Bjørn Christiansens Minnepris for mest betydningsfulle 
bidrag i tidsskriftet.  
 

Åse Frafjord Johnson er utdannet pedagog, har 25 års erfaring i barne- og 
ungdomsskolen, og brenner særlig for barn og unge som av ulike grunner sliter. Da 
mannen hennes døde, førte det til endringer på mange plan. Hun skrev og tegnet seg 
gjennom tøffe prosesser, og deler av notisboka hennes ble til boka ”Livet er…” (2010).  
Både bildene, tekstene og foredragene hennes har vist seg å være til hjelp for flere tusen 
barn, unge, voksne. I 2010 jobbet hun med ungdommer som hadde falt ut av vgs, og fra 
2011 til 2014 jobbet hun ved Jæren DPS, Forsknings- og undervisningsavdelingen.  Hun 
er nå i gang med å utvikle samtaleverktøyet ”Bilder som døråpnere”, basert på 
tilbakemeldinger og erfaringer ved bruk av egne bilder i samtale og dialog med barn og 
unge. Konseptet er presentert for og prøves ut i ulike fora innen helse og skole.  
Hjemmeside: www.liveter.no.  
 

  
Siri Gjesdahl er leder for BarnsBeste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn 
som pårørende til foreldre med psykiske lidelser eller rusproblematikk eller  alvorlig 
somatisk sykdom. Gjesdal er utdannet psykiatrisk sykepleier og  har vært enhetsleder 
for psykiatrisk akuttpost ved Sørlandet Sykehus HF, enhetsleder i hjemmesykepleien 
i bydelen Vågsbygd i Kristiansand og Lyngdal og dessuten leder for psykiatrisk 
dagpost i Farsund. Hun har jobbet som psykiatrisk sykepleier i Vågsbygd og Bærum 
og på  psykiatrisk  poliklinikk i Farsund og ved Radiumhospitalet i Oslo. Hun har 
videre jobbet mye med oppfølging etter suicid (styremedlem i LEVE), nettverk, 
pårørende og forskning. 
 
 
 

 
 
Hege Lyster er utdannet sykepleier, og har vokst opp i en familie med mor med store 
psykiske problemer. For Hege Lyster ble sykepleien et vendepunkt. Det som før var 
virvar og kaos falt på plass, og hun kunne for alvor ta fatt på livet.  Seks år gammel tok 
Hege Lyster på seg ansvaret for brødrene sine. Hun v asket klær, laget mat og fulgte 
dem i barnehagen. – Den omsorgsrollen har gått som en rød tråd gjennom hele livet 
mitt, medgir sykepleieren. Nå har jeg et fredelig og god liv, går turer og elsker å holde 
på med hus og hage. En tøff oppvekst med grov og langvarig omsorgssvikt har gitt 
henne en kompetanse de færreste kollegene hennes har.  – Jeg tror jeg har et annet 
blikk. Jeg ser ting kjappere. Men jeg er veldig bevisst på å ikke se likheter med min 
egen oppvekst. Hvert menneske har sin egen historie. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.liveter.no
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Arne Holte er assisterende direktør i Norsk Folkehelseinstitutt, og professor i 
helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Holte har hatt ulike roller i norsk 
psykologi, akademia og helsevesen, men også som medieprofilert 
premissleverandør og skribent. Han har siden 2004 arbeidet ved 
Folkehelseinstituttet, først som avdelingsdirektør i Divisjon for epidemiologi, for 
å bygge opp området psykisk helse. I dag er Folkehelseinstituttet landets største 
forskningsinstitusjon på årsaksforhold ved psykiske lidelser. Holte har drevet 
egen forskning, veiledet en rekke doktorgradsstipendiater, og har tidligere utgitt 
et par internasjonale vitenskapelige publikasjoner i året. I ti år deltok Holte i 
arbeidet for en felles standard for psykologutdanningene i Europa. I 2009 
resulterte det i EuroPsy, det europeiske psykologsertifikatet, som er vedtatt av 

Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA). Det skal gjelde hele Europa, 35 land, inkludert 
Russland. I 2012 fikk Holte Den store psykologprisen, som en av hoveddrivkreftene bak det psykiske 
helsearbeidet i Norge. Holte er svært opptatt av forebygging av lidelser som angst, depresjon og rusmisbruk, 
som angår de fleste og koster samfunnet store summer. 
 
 

Espen Haukali er barnevernpedagog med videreutdanning i «Trening i kognitive, 
emosjonell og sosiale ferdigheter», FO-godkjent veileder, rePULSE – 
«forsker»/kursholder og ART – instruktør. Haukali har 19 års arbeidserfaring som 
miljøterapeut ved BUPA, Utredningsposten - barn på Universitetssykehuset i 
Stavanger siste 19 år, samt 2 års medleverskap på Hiimsmoenkollektivet. Han har fra 
2008 vært veileder i fosterhjem, med ulike tiltak. Haukali har lang erfaring med 
barn/ungdom/unge voksne med ulike utfordringer, og deres familier, både fra BUPA 
og barnevern. Haukali har ansvaret for «rePULSE – styr dine impulser» - kurs i 
Norge. rePULSE er et strukturert behandlingsprogram for mennesker som har 
vansker med impulskontroll. Et rePULSE kurs/utdannelse retter seg til deg, som i ditt 
arbeid i skolen/barnehagen/ helsevesenet, etc. møter barn, ungdommer og voksne 

som har vansker med å håndtere impulsene sine, enten ved at de agerer dem ut – eller at de er innadvendte. 
rePULSe bygger på en kognitiv tilnærmingsmåte. 
 
 

Anne Schanche Selbekk er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i 
Stavanger og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). 
Hun forsker på familieorientert rusbehandling, i forhold til rammebetingelser for praksis 
på institusjonsnivå og ut fra pasient og pårørendes perspektiv. Hun er ansatt på Rogaland 
A-senter og tilknyttet KoRus Vest Stavanger siden 2007. Her har hun blant annet jobbet 
med prosjektarbeid i tilknytning til fordypningsområdet barn i familier med 
rusproblematikk, og som foreleser ved videreutdanning i familieterapi ved 
Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes i samarbeid med Rogaland A-senter.  

 

 
Teater Avvik» i Porsgrunn har utarbeidet teaterstykket «Meg og mamma» Forestillingen 
er støttet av KoRus-Sør- Borgestadklinikken og utviklet i samarbeid med Rikke Raknes og 
Hilde Løberg, og økonomisk støttet av Porsgrunn kommune. Det handler om Rikard og 
moren hans. Og om at når mamma drikker later Rikard som ingenting, selv om klumpen i 
magen vokser. Lars Vik (f 1958) har hele sitt voksne liv jobbet med teater, både på og bak 
scenen. Han er autodidakt, har vært særlig opptatt av å få fram ny dramatikk for barn og 
unge. Lars var en av grunnleggerne av Grenland Friteater i 1976, har regissert på flere teatre 
og har utgitt scenetekster i bokform. Han er kanskje mest kjent som Fritjof Fomlesen. 
Tobias Vik (f 1984) er utdannet på dramalinja på Skien VGS, Romerike Folkehøgskole og 

Forfatterlinja på HiT i Bø. Han har vært med i Circus In Extensio og spilt flere hundre forestillinger for barn som Klovnen 
Koko og turnert flittig i skoleverket med Dunderfot og frk Sky, fortellermonologen Tatoveringen og Alvorlig talt, lek!, 
Teater Avviks energiske dagskurs i bevegelsesglede. 
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Søknad om godkjenning/merittering for konferansen januar 2015 er sendt følgende 
profesjonsorganisasjoner:    
 
Den Norske Legeforening søkes godkjent 12 t valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanning i 
Allmennmedisin.   
 
Norsk Psykologforening søkes godkjent 12 timer som vedlikeholdsaktivitet for spesialister.   
 
Norsk Sykepleierforbund søkes godkjent 12 t som meritterende for godkjenning til klinisk spesialitet 
i sykepleie/spesialsykepleie  
 
Norsk Fysioterapeutforbund søkes godkjent 12 t som meritterende for fysioterapispesifikk 
etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset kan også telle til fornyet godkjenning for spesialister. 
 
Norsk Ergoterapeutforbund søkes godkjent 12 timer som meritterende som spesialistspesifikt kurs 
til ergoterapispesialist i Barns helse, Psykisk helse og Folkehelse.  
 
Utdanningsforbundet søkes om merittering som fritt valgt kurs for spesialisering. 
Medlemmer av FO må selv søke om merittering.  
Program må vedlegges kursbeviset for å være gyldig for merittering. 
 
 
Pris og påmelding 
Deltakeravgift kr 1650,-.  Inkluderer lunch 2 dager. 
Betalingsgiro sendes ut. Overnatting betales og bestilles av den enkelte og koster kr 1495.- inkl. forkost. ( se 
informasjon nedenfor vedr. overnatting. Reisekostnader dekkes av deltakerne. 
 
Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden. Vi har reservert 50 rom,  
og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass, for dem som trenger overnatting. 
 
Felles middag i Stavanger sentrum 
Det er mulig å bestille middag og spise sammen kl. 19.00 onsdag 22. januar 2015. 
Hvis dette er av interesse, må det oppgis på påmeldingsskjemaet.  
 
Middag på restaurant koster ca kr 400.-  for 2 retter.   (NB! ikke inkludert i deltakeravgiften)  
Middag betales av den enkelte.  Koordineringsgruppen vil være til stede ved middagen, som vil foregå på resturant  
i Stavanger sentrum kl. 19.00.  De som bor på Sola Airport hotell drar etter middagen tilbake til konferansehotellet.  
 
Overnatting 
Deltakere som ønsker overnatting på konferansehotellet må foreta bestilling selv ved å kontakte Quality Airport 
Hotel Stavanger på telefon 51 94 20 10  og oppgi kode: 360103, for å booke rom til avtalepris.   
Eventuelt kan hotellrom bestilles på mail: q.stavanger@choice.no 
 
Den enkelte er selv ansvarlig for å bestille og betale hotell og middag på kvelden.  
Vi har reservert 50 rom, og da gjelder det å være tidlig ute med hotellbestilling for å få plass. .)  Siste frist for å 
reservere forhåndsbestilte rom er 5. januar 2015. 
 
Påmeldingsfrist: innen 5. januar 2015. 
 
 
NB! Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert. 
Man kan evt. la en kollega benytte plassen. 
 
Påmelding via direkte link til kurset på Rogaland A-senters nettsider: 
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html 
 
 

mailto:q.stavanger@choice.no
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html
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Dersom utfyllende informasjon ønskes, kan du kontakte:  
Kompetansesenter rus region vest Stavanger, v/Rogaland A-senter, Marit Vasshus eller  
Maren Løvås tlf 51 72 90 00. 
 
 
 
Kort historikk for konferansekonseptet: 
 
Samarbeid i Rogalandsnettverket 
Målet for Rogalandsnettverket har vært å øke kompetanse blant fagfolk i kommuner og 
spesialisthelsetjenesten på tema ”barn som vokser opp med psykisk syke og/ eller rusmiddel- 
avhengige foreldre”.  
 
Koordineringsgruppen for Nettverkskonferansen ”Mot til å se – evne til å handle” ble etablert som et 
sentralt tiltak innen prosjektet Rogalandsnettverket (2005-2009).  Etter avtale med Jæren DPS som var 
prosjektorganisasjon, har Rogaland A-senter ved Kompetansesenter rus – region vest Stavanger fra  
januar 2010 overtatt ansvaret for å videreføre den årlige nettverkskonferansen.   
 
 
Felles innsats for fremtidig kompetanseutvikling  
En ønsker å fortsette samarbeidsmodellen med en regional tverretatlig koordineringsgruppe som 
arrangementskomité for konferansen.  Gruppen representerer ulike faggrupper, etater og institusjoner fra 
alle distrikter i Rogaland.   
 
Tverretatlig koordineringsgruppe som er faglig ansvarlig for konferansen: 
 
Ni  samarbeidspartnere deltar i koordineringen av konferansen; derav 6 kommuner, 5 representanter fra 
spesialisthelsetjenesten, derav 3 fra Kompetansesenter rus: 
 
Maren Løvås, koordinator for  ” Rusproblemer i familier med barn”, KoRus vest Stavanger  
Marit Linnerud Egeland, sosialfaglig leder, koordinator for barn som pårørende, Jæren DPS 
Kirsti Flatø, leder barnevern/ sosialtjenesten, Hjelmeland kommune 
Hilde Thuestad Bjørheim, leder for PP- tjenesten Tysvær og Bokn kommune  
Kari Nilsen Strømø, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP, Helse Fonna  
Roy Ikdal Halvorsen, prosjektstilling Rus – og psykiatritjenesten, Time Kommune 
John Nessa, kommuneoverlege, Hjelmeland kommune, 1. amanuensis ved UiB 
Espen Haukali, barnevernspedagog,  BUPA, Stavanger Universitetssykehus.  
Marit Vasshus, kommunikasjonsrådgiver, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter  
Hilde Elin Haugland, sekretær, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter 
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