
Informasjon; 
 

Helsesykepleierkonferansen er den 30. årskonferansen for 
profesjonsgruppen  
 

Tid: 20. – 21. januar 2020 
Sted: Quality Hotel Expo 
Adresse: Snarøyveien 20, 1360 Fornebu 

Påmeldingsfrist; 1. desember    Pris: 2.950,- 
 

«Helsestasjonen alltid i støpeskjeen» er et kjent uttrykk brukt bl.a. 
av Birgit Bogen og Hilchen Sommerchild når disse skulle beskrive 
helsestasjonens funksjon i nåtid og fremtid. 
Uttrykket forteller at helsesykepleierprofesjonen ikke må bli fastlåst 
i evigvarende former. Uttrykket forteller også om en yrkesgruppe 
med et mangfold av fagoppgaver, -som hele tiden trenger å bli 
oppdatert og fornyet. 

Faglig Forum har til årets konferanse valgt ut noen tema som skal gi 
faglig påfyll og engasjement. I tillegg vil konferansen åpne for 
feedback av helsesykepleierrollen, både fra brukere (yttersiden) og 
helsesykepleiere (innsiden). For øvrig taler programmet for seg selv, 
med ulike presentasjoner. Dette er tema som helsesykepleiere må 
ha kunnskap om, -hver dag! 
 

Les mer om konferansen her 
 

Se også vår hjemmeside www.fagligforum.no hvor du bl. a. finner  
elektronisk påmeldingsskjema. 
 

Vennlig hilsen for 
FAGLIG FORUM 
 

Jan Bølstad 
daglig leder 

 

faglig forum 

 informerer; 

   

            
 
 

Utdrag fra programmet; 
 

* Velkommen til helsestasjonen!  En nybakt mors møte med helsestasjon og 
det offentlige apparatet. 
v/ forfatter Silje Bekeng-Flemmen, Bokmagasinet, Klassekampen 

* 2020 er inngangen til nok et nytt 10-år. På 1980-tallet var helsestasjonen i 
støpeskjeen Er helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsesykepleiers 
oppgaver fortsatt i støpeskjeen? Vil helsesykepleiers rolle endre seg? 

Høgskolelektor og fagbokforfatter Nina Misvær, OsloMet vil lede en samtale 
mellom tre utvalgte helsesykepleiere, En plass er reservert en av deltakerne.  
 
* «Nye familier»- med tidlig innsats og hjemmebesøk så ofte familien vil. 
v/ programkoordinator Maria J Leirbakk, Oslo kommune  
 

* Helsesykepleier på lag med sosiale medier 
v/ psykologspesialist Svein Øverland, Helse Midt, St Olavs Hospital HF 
 

* Rusavhengige mødre oppvokst i familier med rusproblemer.  
v/ seniorrådgiver Eli Marie Wiig, KoRus Sør 
 

* «I skjønneste uorden»: om å være ung i dag, 
v/ professor dr. med. Finn Skårderud, lege, spesialist i psykiatri, Villa SULT,  
 

* Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i skole og barnehage, 
v/ psykologspesialist og tidl. Barneombud, Reidar Hjermann, SiV 
 

* Ungdommers forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler 

v/ førsteamanuensis Siv Skarstein, OsloMet – Storbyuniversitetet  
 

* Hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?, 
v/ universitetslektor og stipendiat Marthe Schille-Rognmo, UiT 
 

* Alvorlig vold mot små barn. For «Lars» ble pappa det farligste i livet.  
v/ flerkildeanalytiker Anniken Inez Berge, KRIPOS,  
 

* Vold i nære relasjoner; vold mot de minste barna og vold senere i 
barndommen. Hva vet vi? 
v/ forsker og barnelege Mia Myhre, NKTVS 

 

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo    Tlf: 90 16 30 16 

www.fagligforum.no                      -                 Epost: post@fagligforum.no 

Konferansen med fokus 
på viktige tema! 
 
Quality Hotel Expo,  
Oslo/Fornebu, 20. – 21. januar 2020 
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