Velkommen til

LANDSKONFERANSEN
I ALDERSPSYKIATRI 2019
Kristiansand, 6.-8. mai

VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSEN 2019
Like sikkert som at våren kommer, så blir det landskonferanse i alderspsykiatri!
Landskonferansen i alderspsykiatri er et årlig høydepunkt, og en god kandidat til betegnelsen «vårens
vakreste eventyr»!
Fra alle landets helseregioner kommer det fagfolk og sammen skaper vi en vennlig og inkluderende
atmosfære. Alderspsykiatrien utmerker seg med samarbeidsvilje, felles faglig fundament og gjensidig
respekt - og det viser seg år etter år på Landskonferansen.
I år ønsker vi dere velkommen til landskonferanse i Kristiansand. Kryss av i kalenderen og meld deg på
når påmeldingen starter i januar.
Årets landskonferanse er den tjuesjuende i rekken. Som vanlig har det lokale fagmiljøet vært mer enn villig
til å ta ansvar for arrangementet. Programmet er fristende og favner temaer som; - et bredt aldringsperspektiv, spesifikke kliniske symptomer, pasientgrupper med særlige utfordringer, nye terapeutiske
tilnærminger, posterpresentasjoner og siste nytt fra forskningen. Rammen er kjent, innholdet er oppdatert.
Vi tror at du vil ha med deg det siste og beste på fagområdet når du drar hjem fra Landskonferansen.
Vår målgruppe, eldre og personer med psykisk sykdom, settes høyt på prioriteringsagendaen.
Til tross for dette er tjenesten under press.
Vi håper dagene i Kristiansand kan inspirere dere til å kjempe videre for «vår» pasientgruppe, slik at de
fortsatt kan motta et faglig godt tilbud som er tilpasset den enkeltes behov.

Velkommen!

			
			Geir Selbæk
			
Forskningssjef Aldring og helse

EARLY-BIRD
FRIST 4. FEBRUAR

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2019

PRAKTISK INFORMASJON
Sted:		
		
		

KRISTIANSAND
Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgt. 7, Kristiansand
Telefon: 38 11 21 00

Dato:		

6.-8. mai 2019

Målgruppe:
Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelse		
tjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet. Konferansen er også aktuell for leger
		
og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i
		
kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS) og for undervisningspersonell
		innen fagfeltet.
Arrangør:
		

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Klinikk for psykisk helse,
Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning og spesialisering for
		
LIS-leger i; allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi,
fysikalsk medisin, rehabilitering og alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer.
		
Konferansen vil også søkes godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie,
		
ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og
		
helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.
Overnatting:
		
		
		
		
		
		

Deltakere må selv ordne med reise og overnatting.
Noen hotellrom er reservert frem til 31. mars 2019 ved konferansehotellet Radisson Blu
Caledonien Hotel og nabohotellet Dronningen.
Rombestilling til begge hotell: Tel.: 38 11 21 00 oppgi kode: 190506ALDR
Alt. send E-post til: sales.kristiansand@radissonblu.com eller bruk link til internett.
Avtalepris Caledonien: Enkeltrom 1 245 kr – Dobbeltrom 1 445 kr
Avtalepris Dronningen: Enkeltrom 945 kr – Dobbeltrom 1 145 kr

Konferansepris: Early-Bird konferansepris 4 200 kr fram til 4. februar

		

– deretter 4 700 kr

		
		

Konferanseprisen inkluderer deltakeravgift, lunsjbuffet, enkel pausemat/frukt, kaffe/te
alle 3 dager

Festmiddag:

690 kr, tirsdag 7. mai, på hotellet – husk påmelding!

Posterinvitasjon:
		
		
		
		
		

Alle som ønsker å stille med poster må sende inn abstrakt for vurdering.
Kriterier for abstrakt og poster finner du på nettsiden for konferansen.
Se her: aldringoghelse.no/landskonferansen
Det er satt av tid til posterpresentasjon i programmet og posterne kan henge oppe under
hele konferansen. Det deles ut to posterpriser – en fagkomitépris og deltagernes posterpris,
hver på 2500 kr.

		

Obs! Posterabstrakt sendes til:
post@aldringoghelse.no innen 20. mars 2019

Påmeldingsfrist: 20. mars 2019
		
		
		

Påmeldingen er bindende – evt. skriftlig avbestilling senest 14 dager før konferansestart.
Husk å krysse av for ønsket parallellsesjon samt påmelding til festmiddagen.
EVT. SPØRSMÅL: Kontakt Aldring og helse: Tlf.: 33 34 19 50, post@aldringoghelse.no

Nettpåmelding: Se konferansesidene: aldringoghelse.no/landskonferansen

MANDAG 6. MAI

PROGRAM

Kl. 10.00-12.00 		
Kl. 12.00-13.00		

Registrering, kaffe/te
Lunsj

PLENUM: ALDRING – VITALITET OG MANGFOLD
Kl. 13.00-13.15		
Åpning av konferansen
			
Klinikkdirektør Oddvar Sæther, Klinikk for psykisk helse, psykiatri og
			
avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF
Kl. 13.15-14.15		
Aldring - et nyansert perspektiv
			
Psykologspesialist, ph.d. Linn-Heidi Lunde, Avdeling for rusmedisin,
			
Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved UiB
Kl. 14.15-14.30		
PAUSE (15 min)
Kl. 14.30-15.45
Toleranse for mangfold - møtes eldre med respekt og forståelse for ulik tro
			og spiritualitet?
			
Professor, dr.philos. Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder
Kl. 15.45-16.00		
PAUSE (15 min)
Kl. 16.00-16.45		
Hvordan ta vare på seksualitet i alderdommen?
		
Lege, professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad,
			
Universitetet i Agder og Grimstad MPAT-institutt
			BENSTREKK
Kl. 16.50-17.20		
Posterpresentasjoner – Del 1
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TIRSDAG 7. MAI
PLENUM: VOLD OG OVERGREP - SØVN OG SØVNVANSKER
Kl. 08.30-09.15
			
			
			
Kl. 09.15-09.30		
Kl. 09.30-10.15		
			
			
Kl. 10.15-11.00		
			
			
Kl. 11.00-11.15		
Kl. 11.15-12.00
			
			
Kl. 12.00-12.15		
Kl. 12.15-13.00		
Kl. 13.00-14.00		

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre?
Hva kan vi gjøre med dette?
Forsker II, sykepleier, ph.d. Astrid Sandmoe,
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
PAUSE (15 min)
Søvn hos eldre. Hvordan er den «normale» søvnen hos eldre og når er det sykdom?
Klinikkleder og førsteamanuensis II, psykologspesialist Minna Hynninen,
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Universitetet i Bergen
Miljøterapi ved forebygging og behandling av søvnvansker hos eldre
Seniorforsker, spesialist i psykiatri, Dr. med. Mina Bergem,
Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
PAUSE (15 min)
Behandling av søvnvansker som selvstendig lidelse
Psykologspesialist, ph.d. Håvard Kallestad, Divisjon for psykisk helsevern,
St. Olavs Hospital og Institutt for psykisk helse, NTNU
PAUSE (15 min)
Posterpresentasjoner – Del 2
LUNSJ (1 time)

PARALLELLSESJON 1:
ELDRE PASIENTER MED INNVANDRERBAKGRUNN
Kl. 14.00-14.45		
			
Kl. 14.45-15.00		
Kl. 15.00-15.45		
			
		
			

Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer
Seniorrådgiver, M. Phil. Ragnhild Spilker, Folkehelseinstituttet
PAUSE (15 min)
Behandling av flyktninger og innvandrere med traumeerfaringer.
Refleksjoner fra forskning og klinikk
Seniorforsker, forskningsleder, psykologspesialist, ph.d. Marianne Opaas,
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

PAUSE (15 min)
Kognitiv utredning av alderspsykiatriske pasienter med begrensede
norskkunnskaper
Psykologspesialist Carsten Strobel, Lovisenberg Diakonale Sykehus

PARALLELLSESJON 2:
MILJØTERAPI VED ALDERSPSYKIATRISKE SYKDOMMER
Kl. 14.00-14.45		

Kl. 14.45-15.00		
Kl. 15.00-15.45

Kl. 15.45-16.00		
Kl. 16.00-16.45

KL. 19.00		

Mindfullness-basert kognitiv terapi for eldre med depresjon
Psykologspesialist, ph.d. Arvid Skjerve, Allmennpsykiatrisk poliklinikk,
Betanien DPS, Bergen
PAUSE (15 min)
Dataspill med VR briller i behandling av eldre med depresjon: Erfaringer fra
en alderspsykiatrisk avdeling
Overlege, dr. med. Ståle Fredriksen og enhetsleder, MMHC Elin J. Lillehovde,
begge ved Enhet for affektive lidelser, Alderspsykiatrisk avdeling,
Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF
PAUSE (15 min)
Miljøbehandling ved angst og depresjon
Overlege, ph.d. Ulrike Sagen, Seksjon for alderspsykiatri, Klinikk for psykisk
helse og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF
og ergoterapeut, MPH Marit Nåvik,
Alderspsykiatrisk forskningsnettverk TeVe og Aldring og helse

FESTMIDDAG – HUSK PÅMELDING
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Kl. 15.45-16.00
Kl. 16.00-16.45		

ONSDAG 8. MAI
PLENUM: FORSKNINGSNYTT
Tidlige symptomer og risikofaktorer for frontotemporal demens
Lege, ph.d.-kandidat Hege Rasmussen Eid, Sykehuset Namsos
Kl. 09.25-09.50
Pathways through care – organisational, staff and patient characteristics,
person-centred care and its association with quality of life in Norwegian
nursing homes
Leder, sykepleier, ph.d. Irene Røen, USHT Hedmark, Hamar kommune
Kl. 09.50-10.15
Sansestimuli for personer med demens
Førsteamanuensis Benedicte Sørensen Strøm, VID vitenskapelige høgskole
Kl. 10.15-10.30		
PAUSE (15 min.)
Kl. 10.30-10.55
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo			og omsorgstilbud
Førsteamanuensis Linn Hege Førsund, Fakultet for helse- og sosialvitenskap,
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Kl. 10.55-11.20
Vellykket aldring og hva som kjennetegner eldre som beholder god helse og
funksjon i alderdommen
Klinisk nevropsykolog, ph.d.-kandidat Ingunn Bosnes,
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos og NTNU
Kl. 11.20-11.45
Utvikling og evaluering av TID – Tverrfaglig intervensjonsmodell ved
utfordrende atferd ved demens
Lege, spesialist i allmennmedisin Bjørn Lichtwarck,
Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom,
Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF
Kl. 11.45-12.00
PAUSE
Kl. 12.00-12.50		
Forskningsnytt
Forskningssjef, professor, psykiater Geir Selbæk, Aldring og helse
Kl. 12.50-13.00		
Avslutning og presentasjon av Landskonferansen 2020
Kl. 13.00-14.00		
LUNSJ
Kl. 09.00-09.25		

PROGRAM

Med forbehold om endringer i programmet

ARRANGEMENTSKOMITÉ
Cecilie Gaustad

Psykologspesialist
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Stein Tønnessen
Enhetsleder
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Aslaug Toreskaas
Ass. enhetsleder
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Astrid Græsdal
Psykiatrisk sykepleier
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Edgar Sundbø
Seksjonsleder
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Ingunn Meyer Norschau Spesialergoterapeut
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Håkon Holvik Torgunrud Overlege
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Anne Lill Berthelsen
Rådgiver i stab
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, SSHF
Geir Selbæk
Maria Lage Barca
Sverre Bergh
Kari N. Langved
Anna Jerkovics
Berit Toften

Psykiater, professor, forskningssjef
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Lege, forsker, konst. fagsjef alderspsykiatri
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Psykiater, forsker
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Konsulent
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Fagkonsulent alderspsykiatri
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Spesialrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nettpåmelding:
Se konferansesidene: aldringoghelse.no/landskonferansen

