
Velkommen til seminar!

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige 
helsetjenester! Hvorfor? Kan vi leve med det?

Tid og sted: Torsdag 17. oktober, kl. 17.00 - 21.00
  Litteraturhuset, Wergelandssalen

Møteleder:  Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

Link til Fb: https://www.facebook.com/events/2335177370132677/

Seminaret er gratis og åpent for alle



PROGRAM

17.00 - 17.10 Kort presentasjon av Resolusjonen til Faglandsrådet i    
   Legeforeningen

   Alvorlig psykisk syke får ikke god nok behandling for somatiske   
   sykdommer
   Cecilie Risøe, leder i Fagrådet i Legeforeningen

17.10 – 17.40 Moralske og etiske utfordringer i møtet med ruspasienten  
    
   Etiske utfordringer i møte med ruspasienten
   Kjell Arne Johansson, professor i medisinsk etikk 

   Sikrer pakkeforløp rus likeverdige tjenester
 Tommy Sjåfjell, har egenerfaring med rus og psykisk helse utfordringer.
Er i dag vernepleier og ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, 
og som forsker ved Universitetet i Sør-Øst Norge. 

   
   

17.40 – 18.30 Pasientenes somatiske problemer vi ikke gjør noe med. 
   Pasientenes livsønsker vi problematiserer
   

   Somatisk  helse og levevaner
   Svein Skjøtskift, overlege, Helse Bergen

   I samarbeid med ruspasienten vinner vi over hepatitt 
   C-epidemien

 Kjersti Anne Ulstein, spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet med 
skadereduserende helsetjenester for personer rmed illegalt rusmiddelbruk i 9  
år. Hun har siden 2013 vært leder for Hepatitt C-klinikken i Velferdsetaten  
 i Oslo kommune og ledet en arbeidsgruppe som i 2018 utarbeidet en   
handlingsplan for eliminasjon av hepatitt C i Oslo for perioden 2019-
2023. 

  Kan vi stille krav til pasientene?
Oona Dunlop, overlege PhD, Akuttmedisinsk avdeling og leder Klinisk 
etikkomite, Oslo universitetssykehus

   LAR-pasienter og barneønske
Guri Spilhaug, leder av Nasjonal Kompetansetjeneste TSB. Guri er lege 
og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og leder av Norsk Forening 
for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM) fra 2009. Hun kom fra 
allmennmedisin til rusfeltet i 1990 og har arbeidet mange steder innenfor 
fagfeltet: lege i ulike sykehusavdelinger, leder i Kirkens Bymisjon, 
seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF, spesialrådgiver i 
Legeforeningens fagavdeling og medisinskfaglig rådgiver i Avdeling rus- og 
avhengighetsbehandling i OUS. 

   Paneldiskusjon



18.30 – 18.45 Pause med servering

18.45 – 19.45 Rus og psykiatri. Et svarteperspill?

   
   Rusens funksjon

Krister Moström, lege, Spesialist i allmennmedisin. Sideutdanning i Barne- 
og Ungdomspsykiatri. Fastlege (i permisjon), for tiden Seksjonsoverlege/
Medisinskfaglig rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling Rus- og 
Avhengighetsbehandling, Seksjon Ung. Medlem NFAs Referansegruppe 
for Rusmedisin. Medisinskfaglig ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter, 
Barne- og Familieetaten, Oslo kommune. Cand.Med. 2001, UiO. Har siden 
2004 arbeidet med barn utsatt for sviktende omsorg, samt barn eksponert for 
medikamenter/rus/ alkohol/stress i 
fosterlivet og behandlingsomsorg for denne gruppen barn. Kurs 
og undervisningsaktivitet gjennom mange år. Mange års erfaring 
med helsestasjons- og skolehelsetjenestearbeid. Retningslinje- og 
Pakkeforløpsarbeid (Gravide i LAR hhv Gravide og rus) for Helsedirektoratet.

   ROP-tilsynet 
   Innleder fra Helsetilsynet 

   
Hvordan samarbeide bedre om pasienter med psykisk lidelse og 
ruslidelse 
Siv Kjelsås Kvinge, overlege, spesialist i psykiatri og spesialist i rus- og 
avhengighetsmedisin. Har de siste 7 årene jobbet ved Manifestsenteret, 
en privat ideell aktør på rusfeltet med et eget behandlingsopplegg for ROP 
pasienter fra både psykisk helsevern og fra TSB. Manifestsenteret har egen 
avdeling for blant annet psykosepasienter med rusavhengighet, pasienter 
med spiseforstyrrelser og samtidig rusavhengighet, traumebelastede 
pasienter med rusavhengighet. Manifestsenteret har som mål å være en 
ledende aktør i forhold til utredning og behandling av ROP-pasienter. Våre 
kjerneverdier er kunnskap, håp og respekt.

   Paneldiskusjon



19.45 – 20.45 Samhandling i kommunen/Rettigheter 
   
   Når det haster. Hvilke tilbud finnes og hvilke bør finnes? 
   Andreas Saxlund Pahle, fastlege ved Bolteløkka legesenter
   og Emma Nordstrøm, sykepleierkonsulent, Seksjon rus og psykisk helse, Bydel  
   Grüneløkka. Sykepleier med videreutdanning innen Rusproblematikk.

   
   Hva trenger barn av rus
   Marius Sørensen Sjømæling, generalsekretær av organisasjonen Barn av  
   Rusmisbrukere - BAR. Har selv vokst opp med rusavhengig og psykisk syk mor.  
   Startet organisasjonen Barn av Rusmisbrukere - BAR i 2009. 

Når stigmatiserende uttrykk fører til ytterligere marginalisering og ikke til 
likeverdige tjenester
Morten A. Brodahl, erfaringskonsulent, Sykehuset Innlandet.                    
Har jobbet aktivt for å styrke brukermedvirkning gjennom tilknytning til brukeror-
ganisasjoner og brukerstyrte sentre. Ansatt som erfaringskonsulent i Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP fra 2010. Han er spesielt interessert i sammenhengen 
mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer og at generelle men-
neskerettigheter skal gjelde for alle. Konfronterende behandling med et fordøm-
mende fokus på at brukeren/pasienten er manipulerende og umotivert, er en 
stor utfordring innen rusfeltet. Hvorfor tillates uetiske regler og pseudovitenskap 
fremfor vitenskap innen rusbehandling, men ikke i psykisk helsevern?

Hvordan få til aktivitet? Hvordan blir rusbrukere aktive 
samarbeidspartnere?
Innleder ikke bestemt

Hvordan kan  kommunen bli bedre? Kommunale tiltak
Kirsten Hilde Nordby Bergland. Sykepleier med master i Diakoni. Har jobbet 
som feltsykepleier i Grimstad kommune siden 2012, jobber med fokus på 
lavterskel helsetjenester til mennesker i aktiv rus. Leder også flere etiske 
refleksjonsgrupper for ansatte i: Enhet for psykisk helse og rus i Grimstad 
kommune. Har tidligere jobbet ved Radiumhospitalet i Oslo, ved Mor Theresas 
hjem for syke og døende i Etiopia og som Miljøterapeut for mindreårige 
flyktninger i Lillesand kommune.

Paneldiskusjon


