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      Pakkeforløp for hvem? 

Brukerrådsseminaret 2017

Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til seminar mandag 20. november 
2017 på Litteraturhuset i Oslo. 

Vi setter søkelys på den planlagte innføringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse. Pakkefor-
løp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning, bedre samhandling 
og likeverdig behandling. Hva vil dette åpne for i form av muligheter og utfordringer? 

12:00 – 12:05   Velkommen og presentasjon 
av klinikkens brukerråd v/Brita 
Rønbeck Bølgen, brukerrådsleder

12:05 – 12:15 Åpning av seminaret  
 v/Fabian Stang
 
12:15 – 13:00   Hvordan pakkeforløpene kan 

bidra til økt brukermedvirkning og 
likeverdige tjenester    

                             v/Torhild Torjussen Hovdal og 
 Anne Grethe Terjesen

13:00 – 13:30 Hvilke utfordringer og muligheter 
skaper innføringen av pakkeforløp 

 for rusavhengige? 
	 v/Tommy	Lunde	Sjåfjell

13:30 – 14:00  Mingling med enkel bevertning

14.00 – 14.20  Musikalsk innslag  v/Venjas harem

14:20 – 14:50     Fra motvind til medvind? 
Pakkeforløp for psykisk helse v/ 
Anne-Stine	Meltzer			

14:50: – 15:20   Dagens og morgendagens tilbud 
innen psykisk helse, sett fra 
pårørendes ståsted v/Ingrid og Kjell 
Matheussen

15:20 – 15:30 PAUSE
 
15:30 – 16:00 Snakker vi om harde eller bløte 

pakker her? v/Ellen Kobro

16:00 – 16:45  Pakkeforløp og psykisk helse - et 
brukerperspektiv v/Jan Magne 
Sørensen

16:45 – 17:00 Avsluttende	ord	og	vel	hjem

PROGRAM

Ordstyrer: Brita Rønbeck Bølgen

Mandag 20. november, kl. 12.00 - 17.00. GRATIS SEMINAR
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, i Wergelandsalen
Åpent seminar – ingen påmelding. Ved spørsmål, ta kontakt med elisabeth.hinderaker@ous-hf.no eller på telefon: 928 66 628.



Innleder og forelesere:

BRITA RØNBECK BØLGEN er leder av Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. 
Hun er leder i Mental Helse Ungdom Oslo, har engasjert seg i brukermedvirkning på rus- og 
psykiatrifeltet siden 2010. Bølgen har bachelorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. 

FABIAN STANG er statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren. Stang er utdannet jurist. 
Han har tidligere jobbet som lærer, advokatfullmektig, politifullmektig og advokat. Stang var Oslos ord-
fører fra 2007-2015. Han har vært bystyrerepresentant siden 1999. 

 
ANNE-STINE MELTZER er styreleder i Norsk forening for barn og unges psykiske helse og klinikksjef 
ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Meltzer er samtidig fagansvarlig for 
pakkeforløp barn og unge utredning og behandling.                     

INGRID OG KJELL MATHEUSSEN er foreldre til en gutt som har hatt store psykiske utfordringer 
over en 10-12 års periode. De er medlemmer av LPP Oslo (Landsforeningen av pårørende til 
psykisk syke). Ingrid er sykepleier og lærer og Kjell er selvstendig næringsdrivende.

TORHILD TORJUSSEN HOVDAL (t.v) og ANNE GRETHE TERJESEN. Hovdal er utdannet lege 
med spesialisering i psykiatri og har bred erfaring innenfor både psykiatri og somatikk. Hun 
er seniorrådgiver og fagansvarlig ved Avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet. 
Terjesen er rådgiver innen brukermedvirkning samme sted. Hun sitter også som styre-
medlem i Pårørendealliansen, er selv pårørende og utdannet vernepleier.

ELLEN KOBRO er seksjonsleder for Psykisk helse og avhengighet i Helseetaten i Oslo kommune. 
Hun har lang fartstid innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid på mange nivåer i kommunen. 

TOMMY LUNDE SJÅFJELL er ansatt i brukerorganisasjonen A-larm og jobber som leder  i prosjektet 
”Et bedre liv” samt som rådgiver ved Høyskolen i Sør-Øst Norge.  Sjåfjell er utdannet vernepleier 
og har egenerfaring fra rus og psykisk helse.

VENJAS HAREM er et rockeband bestående av tidligere kriminelle rusmisbrukere og venner, som 
spiller både egne låter og coverlåter. De har stort sett hatt spillejobber innen kriminalomsorgen, NAV, 
konferanser innenfor området rus og helse samt 50-årslag og andre små tilstelninger. Bandet har de 
siste 10 årene hatt en noenlunde stabil sammensetning, men noen kommer og noen går. Det var også 
en del av intensjonen med prosjektet musikk i fengsel og frihet, som bandet har sitt utspring fra.

JAN MAGNE SØRENSEN er styreleder i Hvite Ørn Norge, en interesse- og brukerorganisasjon for 
psykisk helse. Sørensen har selv brukererfaring og holder mye kurs og foredrag.


