
 

 

Til deg som jobber innen  

PSYKISK HELSEVERN OG RUSTJENESTEN 

eller som er interessert i fagfeltet 

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 arrangeres for 10. gang, og 

vårt mål er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske og 

positive medarbeidere som på en eller annen måte er engasjert i 

fagfeltet. Kommunehelsetjenesten er bærebjelken i en tjeneste 

som også må spille på lag med spesialisthelsetjenesten, med 

distriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdanne 

kompetente helsearbeidere. 

Kongressprogrammet gir med all tydelighet en oppfattelse av at 

fagfeltet er i endring, at samarbeid og samhandling er viktige 

elementer for å utnytte kompetanse og ressurser. 

Kongressen er en viktig møteplass for deg som jobber innen 

fagfeltet; å treffe kollegaer er minst like viktig som å lytte til et 

interessant foredrag. Å bli inspirert gir nye kreative krefter. Ulike 

undervisningsformer gir pedagogisk gevinst. Faglig Forum ønsker å 

gi deg tilgang til det siste av praktisk kunnskap, og møte fagfolk 

som arbeider på andre arenaer. 

Vi vil derfor gjerne sende deg kongressens nyhetsbrev, 

kanskje til sammen 3 brev. Send oss en e-post og skriv  

«RPH-brev» i meldingsboksen. 

Vår epostadresse er; post@fagligforum.no    Telefon; 23114500 

 

Du finner programmet på vår nettside www.fagligforum.no eller direkte 

til kongressiden HER. Programmet er satt sammen av representanter fra  

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, OsloMet, Oslo kommune, Ahus, 

KORØST Sykehuset Innlandet og St.Olavs Hospital HF 

Dersom du ønsker å høre et spesielt foredrag, få belyst et spesielt tema 

eller ønsker vi skal invitere inn en spesiell foreleser, så gi oss beskjed! 

Vi håper du finner programmet interessant. Ta med deg teamet, og del 

på opplevelsene. Vi minner også om at Norges kanskje fremste 

bluesartist, Amund Maarud, holder lukket konsert for 

kongressdeltakerne på Herr Nilsen. 

 

Vennlig hilsen for 

RUS OG PSYKISK HELSE 

 

Jan Bølstad 

kongressekretær 

Både statsminister og ordfører i Oslo 

prioriterer RUS OG PSYKISK HELSE 

Fremtredende fagfolk setter 
temperaturen på fagfeltet; 
Ulrik F Malt, Guri Spilhaug, Trond F Aarre, Jan 
Ivar Røssberg, JG Bramness og Sverre M Nesvåg 

Rusmisbrukere i bybildet; 
Arild Knutsen 

Film; Røverdatter av S.Haugan 

Kommunelege Elisabeth Swensen 

                             Ombud Anne-Lise Kristensen 

                                                Forfatter Vigdis Hjorth 
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