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Forsknings- og fagutviklingskonferansen 
 

Veien videre 
Fredag 16.  november 2018  
T h o n  H o t e l l  A r e n a ,  L i l l e s t r ø m  

Regional konferanse med fokus på forskning, erfaringskunnskap og utvikling 
av gode tjenestetilbud til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. 

 

Program 
 
08.30 – 09.00  Registrering 
 

09.00 – 09.10  For en dag!  
v/Linn C. Wergeland Digranes, leder for ARA forskningsutvalg 

09.10 – 09.50  Når språket kommer i veien 
v/Nina Kristiansen, redaktør Forskning.no 

10.00 – 11.30 Gode kundeopplevelser - en tilfeldighet? 
v/Anders Åmot, frilans i kundeopplevelser 

 

11.30 – 12.30  LUNSJ – drivstoff for kropp og sjel 
 

12.30 – 13.00  Situasjonen i rusmiljøet  
v/Børge Erdal, leder i Uteseksjonen 

13.00 – 14.00  Ja til helsehjelp, nei til legalisering 
v/Lars Holmen, generalsekretær Norsk narkotikapolitiforening NNPF 

    Jan Erik Bresil, lokallagsleder NNPF 

14.15 – 14.45  Om relasjoner og rus – og litt om melk og honning 
v/Anne Malerbakken, tidl. forskerassistent med brukererfaring 

14.45 – 15.30  NaltRec – Nytt behandlingsalternativ for pasienter med opiatavhengighet  
v/Lars Tanum, dr.med. 
   Kristin Klemmetsby Solli, postdoktor 
 

Arrangør:  Avdeling rus og avhengighet (ARA), Forskningsutvalget (FU) 
Sted:  Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
Kursavgift:  Kr 950,- 
Påmelding: www.kompetansebroen.no  Veien videre  innen 26.10.18  
Kontakt:  lefo@ahus.no  416 47 078  
Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholds aktivitet, Norsk sykepleierforbund som 
meritterende med totalt 6 timer, Norsk legeforening: Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, 
Psykiatri: 6 timer for spesialistenes etterutdanning, Rus- og avhengighetsmedisin: 6 timer som valgfritt kurs for leger i 

spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

http://www.kompetansebroen.no/
mailto:lefo@ahus.no
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Avdeling rus og avhengighet (ARA) - Forskning 

 

Veien videre  
Fredag 16. november 2018   

 
Foredragsholdere  
 

 
Nina Kristiansen 
Redaktør i forskning.no 

 
Kristiansen er ansvarlig redaktør og daglig leder i forskning.no.  
Har jobbet med forskningskommunikasjon i en årrekke og skrevet boka 
«Forskningsjournalistikk». Holder kurs og foredrag for forskere og fagfolk om hvordan 
snakke om faget sitt slik at alle forstår dem.  
 
 
 

 
Anders Åmot 
Frilans i kundeopplevelser  
 
Åmot har arbeidet med å definere servicebegrep satt i forhold til merkevarepersonlighet 
og organisasjoners mål og visjoner ved å engasjere og involvere frontlinje-ansatte i 
prosessen. Hans styrker ligger i å motivere og utfordre medarbeidere samt å gjøre 
kommersielle tanker om til operative handlinger.  
Kåret til “Servicehelt 2007” blant alle ansatte i SAS. 
 

 

  
Børge Erdal 
Leder, Uteseksjonen i Oslo kommune 
 
Uteseksjonen driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn, unge og voksne i Oslo 
sentrum med et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv. Tjenesten gir helse- og 
sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med rusproblemer.  
 
 
 

 
 
Lars Holmen  

Generalsekretær Norsk Narkotikapolitiforening NNPF 
 
Holmen har ansvar for daglig drift av NNPF. Han har tidligere vært ansatt ved 
Narkotikaseksjonen og Seksjon mot organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, og 
vært leder av spaningsenheten ved Sør-Trøndelag politidistrikt. 
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Foredragsholdere  
 
 
Jan Erik Bresil 
Lokallagsleder Norsk Narkotikapolitiforening NNPF i Oslo 
 
Bresil er politioverbetjent. Jobber i forebyggende politiavdeling i Oslo. 
Deltatt i NRKs dokumentarserie om de harde ungdomsmiljøene i sentrum av 
hovedstaden. Han er engasjert i narkotikadebatten. 
 
 
 

 
Anne Malerbakken 
Fagkonsulent, RUStelefonen 
 
Malerbakken har master i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Har tidligere 
jobbet som forskningsassistent med brukererfaring innenfor rus- og 
avhengighetsbehandling, OUS. Underviser ved psykologisk institutt, UiO.  
Malerbakken har skrevet flere artikler, samt holdt en rekke foredrag der hun bl.a. deler 
av sine egne erfaringer.  
 

 

 
Lars Tanum  
Dr. med. spesialist i psykiatri og farmakologi 
 

Prosjektleder for studien NaltRec. 
Leder av forskningsgruppe for rus og avhengighet i Ahus HF, Divisjon psykisk helsevern 
Seniorforsker, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), UiO 
 

Tanum m.fl. mottok pris for beste forskningsartikkel (JAMA Psychiatry) i 2017, utdelt av 
nasjonalt forum for akuttpsykiatri.  
 

 
 
Kristin Klemmetsby Solli 
Postdoktor i studien NaltRec 

 
Solli har jobbet innen rusfeltet i mange år, bl.a. som leder ved en rusenhet i Vestfold.  
Er opptatt av det sosialfaglige fokuset, at rusfeltet er et tverrfaglig felt, og at forskning 
forankres i klinisk arbeid. Mottok pris som medforfatter for beste forskningsartikkel 
(JAMA Psychiatry) i 2017, utdelt av nasjonalt forum for akuttpsykiatri. 

 

  Velkommen  
- til en dag hvor vi kan dele kunnskap og erfaringer, bygge nettverk,   

motivere og inspirere 


