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Erna Solberg
Erna Solberg, 58 år. Hun har vært Norges statsminister siden 16. oktober
2013, partileder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Hordaland
siden 1989. Som kommunal- og regionalminister fra 2001 til 2005 arbeidet
hun særlig for et styrket velferdstilbud innenfor rammen av færre og
sterkere kommuner, og regionalt samarbeid på tvers av fylkeskommunene.
Hun reformerte også den norske asyl-, flyktning- og innvandringspolitikken,
og etablerte en fungerende praksis for rask behandling av asylsøknader uten
grunnlag. Siden hun tiltrådte som partileder i 2004 og parlamentarisk leder i
2005, har Solberg særlig betonet den sosiale delen av – og det verdimessige
grunnlaget for – Høyres politikk.

Marianne Borgen
Marianne Borgen, 68 år. Hun er ordfører i Oslo og mangeårig politiker
for SV. Hun er utdannet cand.sociol. med embetseksamen i sosiologi fra
Universitetet i Oslo i 1979. Borgen har permisjon fra stilling i Redd Barna.
Hun har tidligere vært blant annet avdelingssjef for Sosial- og familieavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, konsulent i Kommunal- og
arbeidsdepartementet og faglig ved Barneombudets kontor. Borgen satt
i Oslo bystyre fra 1979 til 1983, og deretter fra 1995. Borgen sitter i Kulturog utdanningskomiteen, og har tidligere sittet i Finans-komiteen, Helse- og
sosialkomiteen og ledet Samferdsels- og miljøkomiteen. Borgen var SVs
ordførerkandidat ved kommunevalgene i 2007, 2011 og 2015.

Ulrik Fredrik Malt
Ulrik Fredrik Malt, 73 år. Han var overlege og leder av Psykosomatisk avd.
ved Rikshospitalet fra 1987 til 2014. Malt er professor emeritus i psykosomatisk medisin ved UiO. Fra 2017 er han leder av Norsk psykiatrisk
forening. Han har vært hovedredaktør for flere lærebøker i psykiatri. Han
har også vært hovedansvarlig for innføringen av diagnostiske intervjuer med
tanke på psykiatriske diagnoser i klinisk psykiatri i Norge. Malt stilte som
sakkyndig vitne i Breivik-saken hvor han av aktoratet (bistandsadvokatene)
var bedt om å gi en generell oversikt over diagnostikk og differensialdiagnostikk ved psykiske lidelser og drøfte ulike årsaker til at to sett av
fagfolk kunne komme til ulik konklusjon. Malt mente at det fantes
metodologiske svakheter ved begge de sakkyndige utredningene.

Guri Spilhaug
Guri Spilhaug er leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
(NFRAM) og fra 2019 leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Hun er
spesialist i rus- og avhengighets-medisin og har lang fartstid i fagfeltet både
klinisk og administrativt. Hun har arbeidet på seksjon for avgiftning, med
legemiddelassistert rehabilitering, som leder for rustiltakene i Kirkens
Bymisjon, i legeforeningens fagavdeling, i Helsedirektoratet, som
medisinskfaglig rådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling OUS og
som seniorrådgiver i Helse Sør-Øst RHF. Hun har hatt utallige verv og deltatt
i mange arbeidsgrupper knyttet til retningslinjearbeid mm. Hun er
fagansvarlig for tema rus- og avhengighet i Store Norske Leksikon.
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Trond Aarre
Trond Aarre er spesialist i psykiatri fra 1997. Han har arbeidet ved Nordfjord
psykiatrisenter i det meste av sitt yrkesaktive liv. Han har vært avdelingssjef
siden 2002. Hans hovedinteresse er utvikling av desentralisert spesialisthelsetjeneste for de som sliter med rusproblem eller psykisk uhelse. Han har
vært medforfatter for flere lærebøker, og i 2010 tok han et oppgjør med
psykisk helsetjeneste gjennom boka «Manifest for psykisk helsevern». I
2018 kom en slags oppfølger; «En mindre medisinsk psykiatri». Begge
bøkene har gitt grunnlag for flere debatter, hvor Trond F. Aarre ønsker å
fremme en utvikling i psykisk helsevern og i rusbehandling som går fra
paternalisme til likeverd, fra ekspertløsninger til tiltak som bygger på
pasientens premisser.

Jan Ivar Røssberg
Jan Ivar Røssberg er psykiater og professor ved Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo, er tilknyttet Seksjon for behandlingsforskning og Enhet
voksenpsykiatri og leder DPS prosjektet: «Mechanisms of change in
psychotherapy» (MOP studien) som er en sammenligning av kognitiv og
psykodynamisk terapi innen en kort-tids ramme for pasienter med
depressive lidelser. Formålet med MOP-studien er å undersøke virksomme
faktorer i de to terapiformene og oppnå mer kunnskap om valg av
behandlingsform og behandlingsløp for ulike pasienter med hensyn til
personlighetsmessig sårbarhet, mestringsstil og tankemønster.

Sofie Haugan
Sofia Haugan hadde ide og regi av dokumentarfilmen «Røverdatter», som
ble produsert i samarbeid med Indie Film i 2018. Filmen viser hvordan Sofia
Haugan kjemper for at faren Kjell Magne skal bli rusfri. I flere år var
forholdet mellom Haugan og faren omtrent ikke-eksisterende, da hun og
hennes mor levde på hemmelig adresse. Far og datter snakket sammen
sporadisk på telefonen, men det var ikke før etter at Haugan ble myndig at
de fikk ordentlig kontakt igjen. Filmen ble første gang vist på en stor
Skandinavisk filmfestival i Gøteborg vinteren 2018, og hadde vanlig
premiere våren 2018. Den har fått mange gode omtaler.

Jørgen G. Bramness
Jørgen G. Bramness er en norsk psykiater som særlig har arbeidet med
forskning på rusmidler. Han har i perioden 2008 til 2016 ledet Senter for
rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, der han både
var professor og forskningsdirektør. Fra 2016 arbeidet han ved Nasjonalt
kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP) ved
Sykehuset Innlandet og er fra 2019 seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
Han er cand.med. fra UiO i 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Han tok sin
doktorgrad ved Folkehelseinstituttet i 2005. Han har publisert mer
enn hundre vitenskapelige artikler og utgitt en rekke fagbøker.
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Sverre M. Nesvåg
Sverre Martin Nesvåg er forskningsleder, KORFOR, har hovedfag i
antropologi fra 1983 og dr.philos-grad fra 2005, på en avhandling om
alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Nesvåg har 23 års erfaring som forsker og
forskningsleder. Han har også vært leder av et større behandlingssenter og
vært leder og deltaker i flere lokale og nasjonale utvalg og ekspertgrupper.
Hans forskning spenner vidt og har vært rettet mot tema som forbygging,
tidlig identfikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det
sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet, og
integrasjonen mellom de individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige
perspektivene på avhengighetsutvikling og recovery.

Roger Hagen
Roger Hagen har ansvar for dette kurset.
Han er ph.d. professor ved NTNU i Trondheim, Fakultet for samfunns- og
utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi.
Han har vært tilknyttet Faglig Forum siden siste del av 1990-tallet, og vært
faglig ansvarlig for en rekke ulike kurs med kognitiv terapi som tema.
Han har skrevet en rekke artikler og fagbøker.

Kristin S Heiervang
Kristin Sverdvik Heiervang, psykolog og forsker ved Akershus
universitetssykehus

Arild Knutsen

Arild Knutsen, 50 år, er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han
har markert seg særlig i kampen for stoffbrukeres rettigheter, med særlig
fokus på vanskeligstilte og en ny narkotikapolitikk. Han skriver artikler og
holder foredrag om rusmiddelproblematikk og narkotikapolitikk for blant
annet behandlingsapparat, ungdomsgrupper, tollvesen og politiske partier.
Knutsen deltok i utviklingen av =Oslo. Han var også vararepresentant
i Human-Etisk Forbunds hovedstyre 2005–2009 og har hatt en rekke andre
verv i det samme forbundet. I 2009 ble Knutsen kåret til Årets Osloborger
av Aftenpostens lesere. I 2010 mottok han Stortingets Presselosjes
Toleranse-pris, i 2014 fikk han Amnestypris og høsten 2016 debuterte han
som forfatter forfatter med boken "Fra forbud til fornuft - kampen for en
ny narkotikapolitikk."
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Tone Tellevik Dahl

Rønnaug Frøiland

Tone Tellevik Dahl (Ap), 49 år, er Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo
kommune. Hun tok Diplôme du Baccalauréat i 1989 ved Lycée Alain Chartier
i Bayeux. Fra Universitetet i Oslo er hun cand.mag. med fagene Vest-Europa
kunnskap, filosofi og fransk. Siden 1998 har Tellevik Dahl vært ansatt ved
UiO, fra 2006 som administrativ leder ved Biologisk institutt. Fra 1999-2007
var hun leder av bydelsutv. i bydel Sagene, og fra 2007 har hun hatt perm.
fra UiO for å være heltidspolitiker i Oslo kommune. Hun har blant annet
vært komiteleder i helse- og sosialkomiteen og nestleder i byutviklingskomiteen. Hun la i 2018 frem en ny russtrategi for Oslo kommune og har
også utviklet av egen standard for overdoseforebyggende arbeid i Oslo. Hun
har vært pådriver for en mer human innretning på ruspolitikken i Oslo, og
har bidratt til en omlegging av ruspolitikken slik at flere kan få egen bolig,
aktivitet og arbeid.
Rønnaug Frøiland er (etats)direktør for psykisk helse og rustjenester i
Bergen kommune. Dette har hun vært siden 2017.
Siden 2004 har hun arbeidet i ulike lederstillinger innen psykisk helse og
rusfeltet. Hun har solide lederegenskaper og høy fagkompetanse.

Espen Freng
Espen Freng cand. Polit i Sosialantropologi med psykologiske perspektiver.
Relevant arbeidserfaring fra Øst – Afrika prosjektet (oppstart etter
trikkedrapet), Blå Kors Senter (Etnisitet og behandling), Kompetansesenter
rus – Oslo med ansvar for spisskompetanseområder etnisitet og rus. Skrevet
flere rapporter innenfor området, og siden 2018 jobbet i avd. psykisk helse
og rus ved Helsedirektoratet.

Ann-Mari-Lofthus
Ann-Mari Lofthus er førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, disputerte
for sin doktorgrad i desember 2018 om brukeres erfaringer med ACT-team.
I sin avhandling «A study of Norwegian service users’ experiences with
Assertive Community Treatment” har Ann-Mari Lofthus og kolleger
undersøkt brukeres erfaringer med ACT-team og hvordan kontakten med
ACT-teamene opplevdes.
Brukerne var fornøyde med tjenesten. Personer som var på tvang uten
døgnopphold (TUD) var særlig fornøyd, mens unge og personer med
alkoholproblemer rapporterte om lavere tilfredshet.
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Tommy Sjåfjell
Tommy Sjåfjell, med brukererfaring fra rusfeltet og er nå rusfri.
Han er tidligere leder av Brukerrådet ved Borgestadklinikken. Tommy er
utdannet vernepleier og har jobbet innenfor psykiatrien. Han er blant annet
opptatt av brukermedvirkning, ruspolitikk og brukererfaringer.
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Elisabeth Swensen
Elisabeth Swensen har bakgrunn som kommuneoverlege og fastlege i
Seljord. I tillegg har hun en rekke nasjonale og internasjonale faglige verv.
Hun skriver fast for avisen Klassekampen. Hun har engasjert seg i den
offentlige debatten om psykisk helse, samtykke og bruk av tvang i
psykiatrien.

Anne L Kristensen
Anne Lise Kristensen er Helse- og sosialombud i Oslo kommune. Kristensen
er utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo, 1991. Hun har 1. avdeling juss
fra Universitetet i Oslo, 2002 og helserett fra Høgskolen i Lillehammer

Vigdis Hjorth
Vigdis Hjorth ga ut sin første bok i 1983, og har siden den gang gitt ut en
rekke bøker.
Hun er cand.mag. i idehistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap. Har
studert litteraturhistorie. I 2017 ble Vigdis Hjorth nominert til Nordisk råds
litteraturpris for sin roman Arv og miljø, utgitt i 2016.

Anne Hafstad
Anne Hafstad er i dag en fremtredende journalist i Dagens Medisin. Hun er
utdannet sykepleier, og var en av de første kreftsykepleierne i Norge. Hun
har også lang yrkeserfaring som helsejournalist i Aftenposten og som
ledende byråkrat i Helsedirektoratet. Som stipendiat ved Kreftregisteret
1991- 96 ledet hun «Prosjekt 14-15» i samarbeid med Norske Kvinners
Sanitetsforening. Hun vant SKUP-prisen i 2000 for å avdekke
feilmedisinering med Dexamin av hyperaktive barn. Hennes andre SKUP
kom i 2005 sammen med kollegaene Siri Gedde-Dahl og Alf Endre
Magnussen, for avsløringene rundt Vannverkssaken. I 2010 ble dette kåret
til "tidenes SKUP" gjennom den 20 år lange historien til Stiftelsen for en
Kritisk og Undersøkende Presse.
Hun mottok Karl Evangs pris i 2009 for sitt omfattende arbeid som
[7]
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Lisbeth Bang Riecke
Lisbet Bang Riecke er psykolog i Rauma kommune og leder for lavterskeltilbudet «Team for psykisk helse og mestring». Riecke har tidligere vært
leder for et hotell i hjemlandet Danmark, der alle ansatte hadde ulike
utfordringer som blant annet psykisk utviklingshemming og psykiske
helseproblemer.
Jeg tok med den tankegangen til Rauma for tre og et halvt år siden. Jeg
møtte pasienter som hadde vært hos tre-fire behandlere før. Jeg tenkte skal
jeg bare bli en ny behandler i rekken, forteller hun. Så spurte jeg pasientene,
skal vi ikke prøve ut noe nytt? Vi var underbemannet. Jeg spurte kan du
hjelpe meg, så hjelper jeg deg. Så gikk dette kjempebra. De vi hadde inne
kom seg tilbake i jobb. Vi fikk avsluttet rekken av behandlere, sier hun.

Kjerstin E. Tevik
Kjerstin Elisabeth Tevik har en PhD i fra Institutt for samfunnsmedisin og
sykepleie ved NTNU. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i
intensivsykepleie. I sin doktorgradsavhandling har hun hatt fokus på bruk av
alkohol og vanedannende legemidler blant eldre, og har tre publiserte
artikler om dette emnet.

Lars Linderoth
Lars Linderoth, Cand med fra Universitetet i Oslo 1982 og spesialist i
psykiatri i 1995. Arbeidet fra 1995 til 2005 først som overlege, senere som
avdelingsoverlege og avdelingssjef ved Tøyen DPS i Oslo
Har arbeidet spesielt med fremmedkulturelle og rusmisbrukere med
psykiske lidelser i ulike sammenhenger og deltatt i planarbeid og
fagutviklingsprosjekter spesielt innen arbeid med rusmisbrukere med
alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet fra høsten 2005 som overlege ved
Rus/psykiatriposten ved Nordlandssykehuset og fra mars 2007 i tillegg som
førsteamanuensis ved Høyskolen i Bodø. Har i de siste seks årene vært
ansatt som overlege i Vestre Viken på Bærum DPS.

Inger L. S. Hansen
Inger Lise Skog Hansen er forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo. Hansen er
sosiolog, utdannet fra Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i en rekke
forskningsprosjekt, og skrevet rapporter og analyser i hovedsak om
fagområdene velferdstjenester og levekår for utsatte grupper. Hansen har
også deltatt i offentlige utvalg knyttet til disse temaene, og var blant annet
med i Stoltenberg-utvalget som i 2009 kom med forslag til hvordan de mest
hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. For tiden leder hun
blant annet arbeidet med å følgeevaluere Opptrappingsplanen for rusfeltet.
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Aril Bjørndal
Arild Bjørndal er direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og
RVTS Sør. Stiftelsens oppgave er å gi god faglig støtte til ledere for barne- og
ungetjenestene i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i barnevernet. Han
er utdannet samfunnsmedisiner, og har god kompetanse innen
folkehelsearbeid og forskning. Han har tidligere arbeidet som avd. overlege
ved Avd. for samfunnsmedisin på Statens institutt for folkehelse, div. dir. i
Sosial- og helsedirektoratet og fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten. I mange år var han professor II i samfunnsmedisin ved
Universitetet i Oslo og styreleder i The Campbell Collaboration. Han har
fremfor alt vært opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i
helsetjenesten og i helseforvaltningen.

Mette Garvoll
Mette Garvoll er divisjonsdirektør i Divisjon folkehelse og forebygging i
Helsedirektoratet. Hun kom fra stillingen som prosjektleder for Pakkeforløp
for psykisk helse og rus.
Hun har tidligere arbeidet som avd. sjef innen psykisk helse ved Akershus
universitetssykehus (10 år). I en kort periode før oppstart i Helsedirektoratet
var hun direktør ved LHL-Klinikkene.
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