
 

 

 

 

 

 

Recovery handler om å være i endring 
Recovery handler sjelden om psykologisk endring alene. 

 Det handler også om tjenestenes og lokalmiljøets evne og egnethet til å samarbeide  

med den enkelte i recoveryprosessen 

Velkommen til Recoverykonferansen 28 og 29 nov.2019 
 

Dag 1  
1000-1010 Åpning av Recoverykonferansen  

Ved Kenneth Arctander Johansen, 
Informasjonsansvarlig i RIO  

 
1010-1020 Innledning   

Ved Espen Aas, Fagutvikler/Nestleder Akt 
kompetanse 

 
1020-1100 Tilknytning og endringsreisen 

Ved Kari Lossius, Psykologspesialist 

 
1100-1115 Pause 
 
1115-1215 «Lykke» - en utilsiktet bivirkning 

av en meningsfull tilværelse 
Ved Arnhild Lauveng, 
Doctor/Psykologspesialist  

   
1215-1245 Fra resonansrom til recovery  
  Overraskelsesmoment 

 
1245-1345 Lunsj 
 
1345-1405 Medikamentelle rammevilkår i 

endring 
Ved Silje Svarstad, Sykepleiefaglig 
ansvarlig Akt kompetanse 

 
1405-1500 Brukerstyrt medisinering – en 

farbar etisk vei 
Ved Sverre Eika, «De narkomanes» lege 
 

1500-1515 Pause 
 

1515-1600 Helsefremmende endorfinboost  
Ved Thomas Dahl Orø, Fagansvarlig 
Treningsterapi, Akt kompetanse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dag 2 

0900-0945 MI som recoveryutløser 
  Ved Tom Barth, Psykologspesialist   
  
09.45-1000 Pause 
 

1000-1030      MBT – mentaliseringsevnens 
betydning for endring 
Ved Fredrik Sylvester Jensen, 
Psykologspesialist Seksjon for 
fengselshelsetjeneste – Helse Bergen 

 

1030-1100      MBT miljøterapi som 
recoveryfremmende tilnærming 
Ved Andreas Heldal, Faglig ansvarlig 
miljøterapi, Akt Kompetanse 
 

1100-1115 Pause 
 

1115-11.45     Pårørende i et recoveryperspektiv 
                                       Ved Hege Renee Welde Psykologspesialist 

Enhet for rustjenester Trondheim 
Kommune 

 

1145-1245 Lunsj 
 

1245-1315 12-trinnsbehandling og den                                                                                                                             
enkeltes eierskap til egen 
endringsprosess 
Ved Erik Strandbakke, seksjonsleder og 
David Rogne, mestringsveileder ved 
St.Olavs hopital  

1315-1345 Betydningen av sosial recovery.                                                                                                 
Relasjoner, verdighet og identitet  
Ved Kenneth Arctander Johansen, 
Informasjonsansvarlig i RIO  

1345-1415            Brukertilfredshet 
Ved Ranita Larsen Nersund, 
Sosiolog/prosjektleder KoRus Midt Norge 

1415-1430      Pause 
1430-1450      Implementering av 

Recoveryorientert praksis - 
Ottawamodellen  
Ved Therese Dahl, Fag -og 
prosjektansvarlig Trappen 
motiveringssenter 

1450-1520      Mangfold i en endringsreise –> 
synergi for bedret helse 
Ved Eva Karin Løvaas, Daglig leder Akt 
kompetanse  

1520-1530 Avslutning



 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredragsholdere 

Konferansier, Espen Aas 
Espen er fagutvikler og nestleder i Akt. Han har over 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling som fagutvikler og behandler, fra lavterskel tiltak innen rusfeltet og kommunalt 
ambulant arbeid. Espen var sentral i utvikling, etablering og drift av MI- institusjonen Forest i Irland. 
Espen er medforfatter av både fagartikler og bøker. 

 

 

Kenneth Arctander Johansen 
Kenneth er informasjonsansvarlig i RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) og Phd student i 

sosialt arbeid.  Han er opptatt av narkotikapolitikk, skadereduksjon, rusbehandling, ettervern og 

organisering. 

 

Kari Lossius  
Kari driver egen psykologpraksis. Hun er psykologspesialist og har arbeidet innen rusfeltet i nærmere 

30 år som kliniker, forsker og leder innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).  Kari er 

medforfatter og redaktør av syv bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. Lossius er 

en hyppig brukt foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

 
Arnhild Lauveng 
Arnhild har Phd. og spesialist i klinisk samfunnspsykologi.  Hun er forsker og seniorrådgiver ved 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Hun har skrevet flere bøker, bokkapitler og 

artikler, og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene (I morgen var jeg alltid en løve og 

Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni. 

 

Silje Svarstad 
Silje er sykepleiefaglig ansvarlig i Akt kompetanse. Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid og 

master i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har mer enn 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling som teamleder, behandler og miljøterapeut. I tillegg har hun erfaring fra 

barnevernsinstitusjoner, institusjoner innen psykisk helse, og bofelleskap for psykisk 

utviklingshemmede. Silje er forfatter av bokkapitler om rus i sykepleiehåndboken. 
 

Sverre Eika 
Sverre er lege og på folkemunne kalles han «de narkomanes lege». Han har allsidig arbeidserfaring 

fra pasienter med ulike rus- og helseutfordringer, samt fra forskning og arbeid med alvorlig syke og 

døende pasienter. Han jobber svært tett med brukerne på deres premisser og bidrar til endring både 

på individ og systemnivå. Han mottok brukervennprisen 2016, sammen med Eva Karin Løvaas, fra 

Foreningen for Human Narkotikapolitikk. 

 

Thomas Dahl Orø 
Thomas er helse- og treningsterapeut med videreutdanning innen rusmiddelproblematikk og han har 

master i rus- og avhengighetsbehandling. Han har kursleder kurs i Motiverende Intervju. Han har mer 

enn 14 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som teamleder, trenings- og 

miljøterapeut. Thomas er spesielt opptatt av trening som terapi og synergieffekter mellom ulike 

terapiformer, samt hvordan tilrettelegge for mestring, gode opplevelser og økt livskvalitet 
 

Tom Barth 
Tom er psykologspesialist med arbeidserfaring fra rusmiddelfeltet siden 1980. Han har omfattende 

klinisk praksis med rusproblemer, avhengighetsproblematikk og relaterte psykiske lidelser, samt 

erfaring med veiledning, opplæring og undervisning. Tom har spesiell kompetanse innen 

Endringsfokusert Rådgivning (Motivational Interviewing). Han er godkjent internasjonal trener innen 

dette området (MINT) og har gitt kurs og opplæringstilbud både nasjonalt og internasjonalt. Han er 

forfatter av en rekke fagbøker 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Sylvester Jensen 
Fredrik er klinisk psykolog med fordypning innen rus- og avhengighetspsykologi. Han jobber ved 
seksjon for fengselspsykiatri, Helse Bergen. Han har over 10 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling som teamleder og behandler. Fredrik er godkjent Mi- veileder ved den internasjonale 

veiledningsutdanningen Training New Trainers (TNT), og er sertifisert som MBT-terapeut ved Institutt 

for Mentalisering. Han er medforfatter av både bøker og fagartikler. 

 

Andreas Heldal 
Andreas er avdelingsleder i Bufetat. Han har de siste 20 årene arbeidet med ungdom og unge voksne, 

både som miljøterapeut og avdelingsleder. De siste årene har han spesialisert seg på 

Mentaliseringsbasert miljøterapi i møte med unge voksne med problematikk knyttet til rus- og 

psykisk helse. 

 

 

Hege Renee Welde 
Hege er psykologspesialist og jobber i enhet for rustjenester I Trondheim kommune. Hun har mange 

års erfaring innen arbeid med rus- og psykisk helse. Hun er spesielt opptatt av pårørende, foreldre og 

barn. Hege har spesiell kompetanse innen Mentaliseringsbasert terapi og tilnærmingsmåte. 

 

Erik Strandbakke 
Erik er seksjonsleder ved St. Olav hospital, Klinikk rus- og avhengighetsmedisin, poliklinikk. Har over 

20 års erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som 

miljøterapeut, behandler og seksjonsleder. Har arbeidet både i døgninstitusjoner og poliklinikk 

knyttet til allmenn rusbehandling og LAR. Er utdannet vernepleier med videreutdanning i 

rusbehandling. Har erfaring fra både individuell- og gruppebehandling. 

 

David Rogne 
David er mestringsveileder og erfaringsmedarbeider ved St. Olav hospital, Kompetansesenter rus, 

Lærings- og mestringssenteret for pårørende og pasienter (LMS).  Har i tillegg en 3 årig 

terapeututdannelse innen rusproblematikk 

 

 

Ranita Larsen Nersund 
Ranita er sosiolog og jobber som prosjektleder ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge der hun har 

ansvaret for evaluering av brukererfaringer med kommunale tjenester for personer med 

rusproblematikk. Ranita har tidligere jobbet i Sentio Research Norge med ulike typer undersøkelser 

som omhandler brukertilfredshet, samt kartlegginger og evalueringer innen en rekke ulike tema 

 

Therese Dahl 
Therese er fag- og prosjektansvarlig ved Trappen motiveringssenter. Hun er klinisk sosionom med 

master i rus- og avhengighetsbehandling. Therese har 27 års erfaring fra rusfeltet, hvorav 20 år innen 

TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Hun har skrevet en rekke fagartikler, er redaktør av boken 

«brukeren som veileder» og er medforfatter av flere fagbøker 

 

Eva Karin Løvaas 
Eva er daglig leder i Akt kompetanse. Hun er psykologspesialist og leder for Norsk psykologforening 

sitt fagutvalg innen rus og avhengighetspsykologi.  Eva har arbeidet i rusfeltet i over 20 år som klinker 

og leder.  Eva er medforfatter av flere fagbøker innen rusbehandling, brukerstyring og ADHD. Hun 

mottok brukervennprisen 2016, sammen med Sverre Eika, fra Foreningen for Human 

Narkotikapolitikk. 

 

 


