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Kompetanseløft psykoser kommer på bakgrunn av henvendelser fra Psykisk helse- og 
rusklinikken i Nordlandssykehuset. En arbeidsgruppe bestående av ansatte ved klinikken 
og brukere har i samarbeid med HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 
utarbeidet en plan for å fornye og styrke kunnskap om psykoser i vårt sykehus.

Målgruppen er ansatte som møter mennesker med psykoser i sitt arbeid.
Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om 
psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling. 

Tilbudet er tredelt, og består av følgende elementer:
• 6 seminarer 
• 1 nasjonal konferanse på Radisson Blu, 17. - 19. oktober 2017
• Et tilbud om enkeltforelesninger på forespørsel, beregnet på internundervisning 
  og fagdager

Takk til Veronika Johansen, Kari Bøckmann, Marianne Sjøberg, Karoline Selvik, Line 
Skjærvik, Hedda Soløy-Nilsen, Erling Kvig, Bente Henriksen, Olga Shilova og 
Karen Hegge

Velkommen til spennende fagdager
Inger Simonsen

Rådgiver
HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering



UTEN KUNNSKAP

MED KUNNSKAP

Hvorfor har vi fokus på psykoser?
Psykosene er en av de største og viktigste grupper av psykiske lidelser. I denne 
gruppen finner vi blant annet de schizofrene, paranoide, affektive, organiske og rusutløste 
psykosene. 

Begrepet psykose må derfor forstås beskrivende for en tilstand med en bestemt intensitet 
og et kvalitativt særpreg, mens årsaksforholdene kan være svært varierte. 

Det foregår i dag en omfattende forskning som tar sikte på å øke vår forståelse, og 
forbedre behandlingsmetodene for de ulike psykotiske tilstandene. 

Seminarer i Festsalen
Vi har dato og tema klart. Mer detaljert informasjon og påmelding kommer etter hvert. 
Følg med på Pulsen

Konferanse 

«Mangfold og muligheter», Raddison Blu Hotel Bodø, 17. - 19. oktober 2017

Vi skal arrangere en konferanse hvor vi ønsker å samle fagfolk til diskusjon om tema 
som engasjerer oss. Konferansen skal vise ulike innganger til mangfoldige uttrykk og 
mangfoldig behandling. Vi ønsker presentasjoner fra de fremste innen faget både i inn- og 
utland, og har allerede fått på plass flere forelesere.

Seminar Sted Tid

Hva er psykoser Festsalen 24. - 25. januar 2017

Differensialdiagnostikk Festsalen 21. - 22. mars 2017

Behandling av voksne med psykoser Festsalen 5. - 6. september 2017

Behandling av barn og ungdom med psykoser Festsalen 25. - 27 september 2017

Riktig bruk av tvang Festsalen Januar 2018

Recovery Festsalen Mars 2018
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Hva er psykose? (2 timer ) 
• Erling Kvig eller Lars Fodstad

Diagnostisk intervju og differensialdiagnose 
ved psykose (2-3 timer) 
• Erling Kvig 

PANSS workshop 
(Positive and Negative Syndrome Scale) (heldag) 
• Erling Kvig                        

Strukturert intervju ved prodromalsymptomer 
(SIPS) 
• Kari Dobakk, Agnete Sollihaug, Marianne Sjøberg, 
eller Lars Fodstad

Medikamentell behandling av psykoser
• Janne Sund 
• Hedda Soløy-Nilsen.

Potensielt livstruende tilstander hos 
rusmiddelbrukere
• Hedda Soløy-Nilsen

Patobiologi ved schizofreni
• Hedda Soløy-Nilsen

Tidlig intervensjon ved psykoser
- hva vet vi, og hva skal vi gjøre? 
• Kari Dobakk, Marianne Sjøberg, Agnete Sollihaug eller 
Lars Fodstad

Individual Placement and Support
• Frank Håvard Storvik eller Olav Rebtun 

Kurs i mestring av belastning for pårørende 
v/Kari Bøckmann eller Rita Hove

Pårørende 
• Kari Bøckmann

Recovery – Hva er det, og hvordan kan vi jobbe med 
det som fokus i spesialisthelsetjenesten?
• Rita Hove

Mestring av hverdagen – et brukerstyrt seminar av 
og med mennesker med psykoselidelser 
• Rita Hove
• Marit Skjevling

Fysisk aktivitet og bruk av naturen som del 
av behandlingen ved psykoselidelser 
• Svein Arild Borge
• Prince Emmanuel
• Ivar Daasvatn

Tema og
kontaktpersoner                   Vil du vite mer om psykoser?

Psykosene er en av de største grupper 
av psykiske lidelser. I denne gruppen 
finner vi blant annet mennesker med de 
paranoide, affektive, organiske og rus-
utløste psykosene. Begrepet psykose må 
derfor forstås beskrivende for en tilstand 
med en bestemt intensitet og et kvalitativt 
særpreg, mens årsaksforholdene kan 
være svært varierte.

Har du og dine kolleger behov for å vite 
mer?

Bestill en enkeltforelesning

I Nordlandssykehuset har vi enheter som 
spesialiserer seg på arbeidet med 
psykoser. Her er det ansatte som kan 
komme til ditt arbeidssted og forelese på 
internundervisning og fagdager.

Du velger tema, og tar direkte kontakt 
med personen.

Er det tema du savner, så kan du ta 
kontakt med:

Inger Simonsen, rådgiver
HR - Seksjon for kunnskapsbygging og
         rekruttering
E-post: inger.simonsen@nlsh.no


