
Invitasjon til 

SAMSPILLKONFERANSEN 2020
for alle innen helse- og sosialtjenesten
Scandic Nidelven Trondheim
mandag 12. oktober og tirsdag 13. oktober 2020

Samspillkonferansen 2020 - for alle innen helse- og sosialtjenesten



Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for fjortende gang 
Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Trondheim for alle innen 
helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør.

Innhold 
Konferansen tar opp flere sentrale og 
tidsaktuelle fagtemaer. 

Målgruppe 
Målgruppen er for alle innen helse- og 
sosialtjenesten

Praktisk informasjon
Konferansen holdes på Scandic Nidelven 
Trondheim.

Konferanseavgift
Det er tre alternativer, du velger det ene:

1. Kr 4 200,-: helpensjon 12.-13.10.20 
2.  Kr 5 200,-: helpensjon 12.-13.10.20   
 og ekstra overnatting (11.-12.10.20) 
3. Kr 2 500,-  dagpakke begge dager   
 12. og 13.10.20 

Påmelding
Innen 12. august 2020
Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, 
meld deg helst på elektronisk. Husk også 
å krysse av for hvilket deltakeralternativ du 
ønsker.

Kontaktinformasjon
Henvendelser og spørsmål om konferansen til:
Roger Frostad tlf 417 84 300, 
e-post: ost@fagakademiet.no
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531, 
e-post: ole.oddvar.bruem@fagakademiet.no
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Mandag 12.10.2020:
Kl 10.00 - 11.00 Registrering og formiddagsservering
Kl 11.00 - 11.15 Åpning 

Ved Iren Luther
Leder, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet

Kl 11.15 - 12.00 Livets tøffeste opptur
Ved Guro Nøstebøen Blikset
Spesialsykepleier med videreutdanning i palliasjon

Kl 12.00 - 12.15 Pause
Kl 12.15 - 13.00 Krisehåndtering i helsevesenet

Ved Espen Rostrop Nakstad
Fungerende assisterende direktør, Helsedirektoratet

Kl 13.00 - 14.00 Lunsj
Kl 14.00 - 14.45 Samhandling og kommunikasjon med personer med demens ved hjelp av 

Marte Meo-metoden
Ved Synnøve Bremer Skarpenes
Vernepleier og Marte Meo-veileder

Kl 14.45 - 15.00 Pause  
Kl 15.00 - 15.45 Samhandling med rus og psykisk helse

Ved Synnøve Sæbø ( Leiar, rus og psykiske helsetjenester, Ullensvang 
kommune) og Rita Benjaminsen (spesialsykepleier Folgefonna DPS  samt 
leder faggruppe psykisk helse og avhengighet)

Kl 15.45 - 16.15 Nytt fra Fagforbundet ved organisasjonsenheten
Ved Mette Sigvartsen
Rådgiver organisasjonsavdelingen Fagforbundet

Kl 16.15 - 17.15 Humor i faget
Ved Lars Berrum
Sykepleier/standupkomiker

Kl 20.00 Middag

Tirsdag 13.10.2020:
Kl 09.00 - 09.45 Hvor kommer stresset fra

Ved Marit Figenschou
Forfatter

Kl 09.45 - 10.30 Reernæringssyndrom hos eldre
Ved Morten Caspersen
Helsefagarbeider

Kl 10.30 - 11.00 Pause med utsjekk
Kl 11.00 - 12.30 Det sorte gullet

Ved Arild Brakstad
Kl 12.30 - 13.00 Avslutning

Ved Iren Luther
Leder, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet

Kl 13.00 - 14.00 Lunsj og avreise
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PROGRAM



Nærmere presentasjon av innlederne

Mette Sigvartsen
er ansatt som rådgiver i organisasjonsavdelingen i Fagforbundet nasjonalt. 
Jeg forstår ikke at ikke alle skjønner at det vil bli bedre om alle var 
organisert så derfor liker jeg å være delaktig i forum hvor rekrutering og godt 
fagforeningsarbeid er hovedfokus. Mitt hovedansvar fortiden er å være en av 
de to prosjektsekretærene fra Fagforbundet i prosjektet  «LO for alle». Det er 
et organisasjons- og verve prosjekt for å øke Fagforbundets organisasjonsgrad 
blant de med høyere utdanning fra høgskoler og universiteter. Det er et 
samarbeidsprosjekt med andre LO forbund. Prosjektets varighet er fra 1. januar 
2020 til 31. desember 2022.

Guro Nøstebøen Blikset
er utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i palliasjon.
Har 20 års erfaring som sykepleier  i Hjemmebaserte tjenester og har blant 
annet jobbet som kreftkoordinator i hjemkommune.

Fikk i 2016 selv en kreftdiagnose, og foredraget «Livets tøffeste topptur» 
handler om livet under behandling, tiden etter diagnosen, og veien tilbake til 
livet med en kreftdiagnose i bagasjen.

Espen Rostrup Nakstad
er lege, jurist og forfatter. Nakstad er fungerende assisterende direktør i 
Helsedirektoratet, og gjorde en utmerket jobb da pandemien rullet ut over 
landet vårt. Nakstad har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er 
spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Synnøve Bremer Skarpenes
er vernepleier, Marte Meo-veileder og dyreassistert terapeut. Jobber ved 
alderspsykiatrisk poliklinikk ved Haugesund sykehus. Hun er også styremedlem 
i den norske Marte Meo-foreningen.

Synnøve Sæbø og Rita Benjaminsen
er hhv leder for rus og psykiske helsetjenester i Ullensvang kommune og 
spesialsykepleier Folgefonna DPS samt leder faggruppe psykisk helse og 
avhengighet. Tema er samhandlingsteamet som er opprettet i Ullensvang. 
Dette er et team der de pasientene som er aller vanskeligst å nå tas inn. 
Kommunen er den som organiserer teamet i motsetning til FACT team som 
spesialisthelsetjenesten organiserer. Vi har holdt på noen år og har svært god 
erfaring med denne måten å jobbe på.
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Lars Berrum
er sykepleier og standupkomiker.

Marit Figenschou
er forfatter og driver bloggen heltsykt.no. Siden forfatterdebuten har Marit 
holdt utallige foredrag om psykisk helse og emosjonelle mestring. Hun har 
snakket for helsearbeidere, pasientgrupper, privat næringsliv, organisasjoner, 
helseforetak og departementer om egenrehabilitering, stress, identitet, 
selvtillit, ansvar for eget liv og egen rehabilitering. Om hvordan finne mening 
i det meningsløse når grunnmuren i livet faller ut. Marit har også skrevet en 
rekke kronikker og innlegg om aktuelle helsepolitiske problemstillinger i norsk 
presse, blant annet i Dagsavisen, Dagens Medisin, Klassekampen og NRK 
Ytring, samt med sitt eget program i NRK-serien Sommer i P2. 

Morten Caspersen
er medlem av faggruppa for helsefagarbeidere.

Arild Brakstad
bor og arbeider i Bergen. Utdannet fra Universitetet i Bergen med Bachelor i 
Kultur & Samfunnsvitenskap + delfag i Arbeids og organisasjonspsykologi, 
Teatervitskap og Filosofi. Han er dramatiker på forlaget Nordiska i Danmark. 
Han arbeider med scenekunst og konseptutvikling.

https://heltsykt.no/


Samspillkonferansen 2020
Trondheim, 12.-13. oktober 2020

NB! Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn. Det vil bli gitt skriftlig melding 
etter hvert som deltakerne registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt 
etter påmeldingsfristens utløp.  Deltakerne vil i etterkant av gjennomføringen motta faktura på 
konferanseavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse konferansen ved lav påmelding. 

Navn: 

Stilling/tittel: 

E-postadresse:

Arbeidssted/adresse/
postnummer.: 
Fakturaadresse:
(Hvis annen enn over)
Organisasjonsnummer  
fakturamottaker  (ved 
elektronisk faktura)
Eventuelt 
bestillernummer/
referansenummer:
Mobiltelefon:
(eventuelt arbeid)

Kryss av for ønsket deltakeralternativ
Helpensjon 12.-13. oktober 2020 (kr 4 200)
Helpensjon 12.-13. oktober 2020 + ekstra overnatting 11.-12. oktober 2020 (kr 5 200)
Dagpakke begge dager (12. og 13. oktober 2020) (kr 2  500)

Fagakademiet E-post:  ost@fagakademiet.no
Postboks 8798  Youngstorget Nettside www.fagakademiet.no
0028  OSLO  Telefon 417 84 300

For elektronisk påmelding klikk her

Ved skriftlig påmelding: 
(Kun én påmelding per skjema) Påmeldingsfrist:  12. august 2020
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Påmeldingsskjema 

https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/Samspillkonferansen2020/8795df27-9993-47fe-a105-38e5c0795ac5

