LANDSKONFERANSEN
I ALDERSPSYKIATRI
Tromsø, 27.-29. april 2020
Clarion Hotel The Edge

Se
konferansesidene
aldringoghelse.no/landskonferansen
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Velkommen til Landskonferansen 2020
Landskonferansen i alderspsykiatri er den største møteplassen for alle
faggrupper som jobber innen alderspsykiatri, et fagområde hvor nettopp
tverrfaglighet er et kjennetegn. Årets landskonferanse er den tjueåttende i
rekken, og i år er det fagmiljøet ved UNN som er vertskap og inviterer til
landskonferanse i Nordens Paris – Tromsø!
Landskonferansen er et høydepunkt for alle som arbeider med psykisk helse hos eldre,
og vi kan igjen glede oss til inspirerende forelesninger og faglig fellesskap.
Programmet er faglig bredt og aktuelt: Vi får lære om ikke-medikamentelle faktorer av
betydning for psykisk helse; - kostholdets betydning, musikkbasert miljøbehandling og den
somatiske helsen til personer med psykisk lidelse.
Hjernen er målorganet for all behandling i psykisk helsevern. ECT har lenge vært brukt for å
stimulere hjernen, og i år får vi også høre om transkraniell magnetisk stimulering kan egne
seg for behandling av depresjon og demens.
Temaene avhengighet, kommunikasjon, gentesting og nedtrapping av legemidler står også
på menyen når vi samles i april.
Vi håper at programmet, omgivelsene og garantert god stemning fører til at mange setter
kursen til Tromsø og Landskonferansen denne våren.

Velkommen til konferanse!

Marit Tveito
Fagsjef alderspsykiatri
Aldring og helse

L AND S KONFER ANSE N I ALDE RSPSYKIATRI 2 02 0

Praktisk informasjon
Sted:

TROMSØ
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø
Telefon: 77 66 84 00

Dato:

27.-29. april 2020

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 under
visningspersonell innen fagfeltet.
Arrangør:	Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN
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 frie spesialkurs og vedlikeholdskurs i psykologi,
samt 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 22. mars 2020 ved konferansehotellet,
Clarion Hotel The Edge.
Rombestilling til hotellet: Tel. 77 66 84 00 eller cl.theedge@choice.no
Oppgi ref. kode: 22393, samt nummer på betalingskort og utløpsdatoen
Avtalepris: Enkeltrom 1 190 kr
Konferansepris:	
Early-Bird konferansepris 4 300 kr fram til 1. februar – deretter 4 800 kr
	Konferanseprisen inkluderer deltakeravgift, lunsjbuffet, enkel pausemat/frukt, kaffe/te alle
3 dager
Festmiddag:

775 kr, tirsdag 28. april, 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 18. mars 2020
Omvisning:

190 kr, mandag 27. april, Macks historiske lokaler og mikrobryggeri – husk påmelding!

Påmeldingsfrist: 18. mars 2020
	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 & Konferansesider:
aldringoghelse.no/landskonferansen

Påmeldingsfrist
18. mars 2020
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MANDAG 27. APRIL
Kl. 10.00-12.00

Registrering, kaffe/te

Kl. 12.00-13.00

LUNSJ

PLENUM: Ikke-medikamentelle faktorer som påvirker psykisk helse hos eldre
Kl. 13.00-13.20

Velkomst og åpning av konferansen
Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN

Kl. 13.20-14.05

Kost og psykisk helse hos eldre
Ole Grønli, overlege, Alderspsykiatrisk seksjon, UNN og UiT

Kl. 14.05-14.25

PAUSE

Kl. 14.25-15.10
Musikkbasert miljøbehandling med eldre som har depresjon, angst eller psykose
	Audun Myskja, overlege, ph.d., faglig leder, Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, 
helse og omsorg
Kl. 15.10-15.30

PAUSE

Kl. 15.30-16.15
Somatisk helse hos personer med psykisk lidelse – et livsløpsperspektiv
	Cecilie Bhandari Hartberg, overlege, ph.d., Avdeling for psykosomatikk/CL-voksen,
Rikshospitalet
5 minutter

Benstrekk

Kl. 16.20-16.50

Posterpresentasjon – Del 1

Kl. 17.30-18.30

OMVISNING Macks historiske lokaler og mikrobryggeri (påmeldte)

TIRSDAG 28. APRIL
PLENUM: Avhengighet, spenning og avspenning
Kl. 08.30-09.15

 ruk av opioider, benzodiazepiner og andre vanedannende legemidler hos eldre
B
Jørgen Bramness, seniorforsker Folkehelseinstituttet og professor UiT

Kl. 09.15-09.30

PAUSE

Kl. 09.30-10.15	ECT – virkning og bivirkning
	Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., Avdeling for alderspsykiatri,
Sykehuset Innlandet HF
Kl. 10.15-11.00

Avspenningsøvelser til klinisk bruk
Martin Bystad, psykologspesialist, ph.d.-kandidat, Alderspsykiatrisk seksjon, UNN og UiT

Kl. 11.00-11.15

PAUSE

 ranskraniell magnetisk stimulering (TMS):
T
En egnet behandlingsform ved depresjon og demens?
	Per M. Aslaksen, professor i psykologi, ph.d., spesialist i klinisk nevropsykologi, UiT
og UNN Tromsø
Kl. 11.15-12.00

Kl. 12.00-12.15

PAUSE

Kl. 12.15-13.00

Posterpresentasjon – Del 2

Kl. 13.00-14.00

LUNSJ

PARALLELLSESJON 1:
Kommunikasjon, samhandling og relasjoner
Kl. 14.00-14.45
Betydningen av samisk og norsk tilhørighet for samhandling i helsetjenester
	Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis, ph.d., sykepleier, UiT
Kl. 14.45-15.00

PAUSE

Kl. 15.00-15.45

Språknøytral kognitiv kartlegging
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS

Kl. 15.45-16.00

PAUSE

Kl. 16.00-16.45

Betydningen av gode familierelasjoner i eldre år
Thale Rønqvist, nevropsykolog og eldrepsykolog, Aldring og helse
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PARALLELLSESJON 2:
Legemidler
Kl. 14.00-14.45

Behandling av eldre med rusrelaterte lidelser
Line Stelander, overlege, ph.d.-stipendiat, Alderspsykiatrisk seksjon UNN og UiT

Kl. 14.45-15.00

PAUSE

Kl. 15.00-15.45

Farmakogenetisk testing: konsekvenser for legemiddelvalg og dosering
Margareth Kristiansen, avdelingsleder, klinisk farmasøyt, Sykehusapotek Nord, Bodø

Kl. 15.45-16.00

PAUSE

Kl. 16.00-16.45

Prosjekt nedtrapping av antidepressiva i sykehjem
Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt, Avdeling for Helse og omsorg, Tromsø kommune

Kl. 19.00

FESTMIDDAG (påmeldte)

ONSDAG 29. APRIL
PLENUM: Forskningsnytt og framtid
Kl. 08.40-09.00

Kulturelt innslag

PANELDEBATT:
Hvilke pasienter skal alderspsykiatrien utrede og behandle i framtiden?
Kort innledning av paneldeltakerne:
	Inger Elisabeth Reier - psykiater, overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk,
Psykiatrisk a
 vdeling, Psykisk Helse og Rusklinikken, UNN
	Eivind Aakhus - avdelingsoverlege, ph.d., Avdeling for alderspsykiatri,
Sykehuset Innlandet HF
	Birger Lillesveen - spesialrådgiver, Aldring og helse og daglig leder ved Forsknings
senteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet HF
Kl. 09.00-10.30

Paneldiskusjon, innspill og spørsmål fra salen
Kl. 10.30-11.00

PAUSE – utsjekk

Kl. 11.00-11.20	Utvikling og evaluering av TID – Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende
atferd ved demens
	Bjørn Lichtwarck, lege, spesialist i allmennmedisin, ph.d., Forskningssenteret for alders
relatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF
 ariasjoner i bruk av kommunale helse- og omsorgtjenester blant eldre,
V
hjemmeboende personer med demenssykdom og deres pårørende
	Jill-Marit Moholt, forsker, ph.d. og daglig leder, Senter for omsorgsforskning, nord, UiT
Kl. 11.20-11.40

Kl. 11.40-12.00	Angst hos personer med demens:
En vanlig, men uidentifisert og undervurdert tilstand
Alka Goyal, førsteamanuensis, ph.d., OsloMet
Kl. 12.00-12.10

PAUSE

Kl. 12.10-12.30
Bruk av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre
	Kjerstin Tevik, sykepleier, MCs, stipendiat Aldring og helse og Institutt for
samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Kl. 12.30-12.50
Søvn hos sykehjemsbeboere
	Førsteamanuensis, forsker, ph.d. Kjersti Blytt, Universitetet i Bergen og
Høgskolen på Vestlandet
Kl. 12.50-13.00

Avslutning og presentasjon av Landskonferansen 2021

kl. 13.00-14.00

LUNSJ

Forbehold om programendringer

Se konferansesidene: aldringoghelse.no/landskonferansen
Følg oss på sosiale medier for intervjuer og nytt fra konferansen
/aldringoghelse

#landskonferansen

aldringoghelse

Foto: The Edge

ARRANGEMENTSKOMITÉ
Carina Ryssdal 	Ergoterapispesialist, enhetsleder
Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN
Fredrik Pedersen 	Psykologspesialist, seksjonsleder
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN
Martin K. Bystad 	Psykologspesialist
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN
Torunn Kallstøl	Psykiatrisk sykepleier
Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN
Lena-Kristin Nerdal 	Overlege
Alderspsykiatrisk seksjon, UNN
Heidi Dybesland 	Spesialsykepleier
Alderspsykiatri døgn, UNN
Anna S. Nygaard 	Psykiatrisk sykepleier
Alderspsykiatri døgn, UNN

Geir Selbæk 	Psykiater, professor, forskningssjef *
Marit Tveito 	Lege, fagsjef alderspsykiatri *
Sverre Bergh	Psykiater, forsker *
Kari N. Langved	Konsulent *
Anna Jerkovics	Fagkonsulent alderspsykiatri *
Berit Toften 	Spesialrådgiver *
Alle fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

*

Konferansesider
aldringoghelse.no/landskonferansen

