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BIBLIOGRAFI - PLENUMSESJONER
P-1 Russland Radtschenko
Ruslan Radtchenko, født 1968 og oppvokst I Kyiv, Sovjetunionen. (nå Ukraina). Han
studerte spansk klassisk gitar hos den velkjente pedagogen Sergey Kornienko (Andreas
Segovia skole) på musikkskole nr. 28 i Kyiv fra han var 8 år gammel. Han flyttet til
Sverige i 1991 og til Norge i 2004. Han har spilt i forskjellige musikkgrupper innom folk,
blues, rock, punk og jazz. Han er anbefalt av Igor Rybak som «stand-in».
Ruslan og Mykola Sheremeta vil åpne kongressen med noen musikkstykker fra Ukraina.

P-2
.

P-3 Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg, Har de siste 20 årene arbeidet ved Folkehelseinstituttet. Fra 2002
var hun divisjonsdirektør for epidemiologiske sykdommer og senere ass. direktør. I
2012 ble hun ansatt som direktør (fornyet 2018 for seks nye år). I tiden ved FHI har hun
blant annet ledet prosjektet Dagens helsetall som hadde til hensikt å modernisere de
sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet. Hun har også ledet den nasjonale
FUGE-plattformen Biobanker og ikke minst var hun en sentral aktør i bekjempelsen og
informasjonsarbeidet om Covid-19. Stoltenberg ble professor II ved Institutt for global
helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen i 2011. I 2019 ledet hun et
ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, NOU 2019;

P-4 Arild Bjørndal
Arild Bjørndal er en norsk samfunnsmedisiner. Han var i perioden 2010–21 direktør
ved stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion øst og sør
(RBUP), som fra 2018 også omfattet to regionale ressurssentre for vold og traumer
(RVTS Øst og RVTS Sør). Han var professor II ved Universitetet i Oslo 1996–2020.
Bjørndal har arbeidet for å fremme en mer kunnskapsbasert og brukersentrert praksis i
helse- og velferdstjenestene, og i helseforvaltningen. Han var en av initiativtakerne
til Nasj. kunnskapssenter for helsetjenesten og til det elektroniske Helsebiblioteket.
Bjørndal har siden 2011 særlig arbeidet med barn og unges psykiske helse som
folkehelseutfordring, og for å utvikle god støtte til tjenestene som møter barn og unge.

P-5 Lars Lien
Lars Lien er leder for Norsk psykiatrisk forening, en fagavdeling under Den Norske
Legeforeningen. Han begynte sin legegjerning som kommunelege og helsesjef i Lebesby
kommune. Deretter gikk turen til Namibia hvor jeg arbeidet med
barnehelseprogrammer for Verdens helseorganisasjon (WHO) i to år. Tilbake i Norge
var jeg i korte perioder hos Fylkeslegen i Innlandet, og i psykiatrien. Jeg fikk deretter
muligheten til å være direktør for Sanderud sykehus i fem år før jeg tok en mastergrad i
helseøkonomi i London. Etter det fulgte to år i NORAD. Han tok spesialisering i
psykiatri og doktorgrad i 2006. Han har deltatt i Faglig Forum sammenheng flere
ganger.

P-5 Guri Spilhaug
Guri Spilhaug er leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB fra 2019. Hun er spesialist
i rus- og avhengighets-medisin og har fartstid fra 1990 i fagfeltet i både kliniske og
administrative stillinger. Hun har arbeidet klinisk med avgiftning og legemiddelassistert
rehabilitering, vært leder for rustiltakene i Kirkens Bymisjon, seniorrådgiver i
Legeforeningens fagavdeling og i Helsedirektoratet, medisinskfaglig rådgiver i Avdeling
rus- og avhengighetsbehandling OUS og seniorrådgiver i Helse Sør-Øst RHF. Hun har
hatt mange verv og deltatt i diverse arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet mm.
Hun har vært leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) i 12 år.

P-5 Håkon Kongsrud Skard
Håkon Kongsrud Skard, Er spesialist i voksenpsykologi og tiltrådte i presidentvervet i
Norsk Psykologforening i november 2019. Han har tidligere arbeidet som
universitetslektor ved Universitetet i Oslo og psykologspesialist ved poliklinikken
Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus.

P-6 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er tidligere norsk stortingsrepresentant (Ap) og statsråd.
Fra 1. januar 2022 ble han utnevnt som riksrevisor. I perioden 2014–2017 var han en
av fem riksrevisorer utpekt av Stortinget. Schjøtt-Pedersen var innvalgt
på Stortinget fra Finnmark 1985–2009. Han var fiskeriminister 1996–
1997, finansminister 2000–2001 og var statsråd og stabssjef ved Statsministerens
kontor under Stoltenberg 2009–2013, etter å ha vært statssekretær og stabssjef
samme sted siden 2006. Fra 2015 til 2020 var han direktør for
bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

P-7 Kenneth Arctander Johansen
Kenneth Arctander Johansen er daglig leder i RIO (Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon. RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som skal markere
viktige standpunkt for personer med rusproblemer overfor relevante aktører. Kenneth
vant årets rusreformpris i 2020.
Han er sosionom, og sammen med kjæresten startet de Foreningen for Sosialpolitisk
Arbeid, som etterlyser skarpere samfunnskritikk fra sosialarbeidere. I kronikker i
Fontene har de utfordret sosionomer på at de ikke stilltiende kan godta
myndighetenes rammer, men må være en kraftfull og radikal motkraft.

P-7 Morten Brodahl
Morten Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker i NKROP. Han ønsker å være en
pådriver for reel brukermedvirkning og til at recovery-perspektivet får enda mer
innpass i ROP-feltet i Norge. Brodahl leder NKROPs Ekspertråd.
Brodahl har tidligere vært tilknyttet brukerorganisasjonen Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon (RIO) før han ble erfaringskonsulent i 2010. Han er spesielt
interessert i sammenhengen mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer.

P-1 John Christian Elden
John Christian Elden er en norsk advokat med møterett for Høyesterett og politiker
for Høyre. Elden har vært forsvarer i en rekke profilerte straffesaker. Elden var i
ungdomstiden blant annet formann i Ullern Unge Høyre i 1981, leder av Oslo
gymnasiastutvalg, formann i Det Norske Studentersamfund i 1987 og leder av
Studenttinget i Oslo i 1990. Han var medlem av Oslo bystyre 1988–1991. Fra 2007 til
2010 var han medlem av Vestre Aker bydelsutvalg. I perioden 2011–2013 var han
overformynder i Oslo kommune. Fra 2013 til 2017 var han Høyres sjette vararepr.
til Stortinget fra Oslo og møtte to dager høsten 2015. Han foreleser blant annet
ved Politihøgskolen, Kripos, Juristforbundet og universitetenes juridiske fakulteter.
Elden er mest kjent som skrankeadvokat. Han har vært forsvarer i en rekke profilerte
straffesaker.

P-1 Eva Brekke
Eva Brekke, er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi.
Hun er utdannet cand. psychol. fra UiO i 2004 og PhD i personorientert helsearbeid ved
USN i 2019. Hun har klinisk erfaring fra bl.a. FACT-team, rusbehandling, psykisk
helsevern, barnevern og KoRus. Faglige hovedinteresser er rusmiddelavhengighet,
samfunnspsykologi, recovery og medvirkning. Brekke er postdoktor ved Nasjonal
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) i prosjektet
«Flexible assertive community treatment. How is the model adapted and implemented
in different Norwegian contexts?”. Brekke sitt delprosjekt tar for seg bedringsprosesser
og erfaringer hos tjenestemottagere i FACT i Norge.

P-1 Aleksander H. Erga
Aleksander H. Erga er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Han er utdannet cand.
psychol fra UiB i 2013, og ph.d. i helse og medisin ved UiS i 2019. Han har klinisk
erfaring fra rus- og avhengighetsfeltet, og arbeid med helsetilstander som befinner seg
i møtepunktet mellom psykologi og fysisk helse. Erga er forskningsleder ved Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), og post.doc. ved
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger
Universitetssjukehus. Han er også førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i
Stavanger, og styremedlem i Norsk forskning for avhengighetspsykologi.
.

KS-1 Tone Larsen Hoel
Tone Larsen Hoel, har 20 års erfaring fra klinisk arbeid og prosjektarbeid innen rus og
psykisk helse feltet. Hun er utdannet klinisk vernepleier, har videreutdanning i
forebyggende miljøarbeid for barn og unge, behandling, rehabilitering og oppfølging av
mennesker med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse, kognitiv terapi og en mastergrad i
psykisk helsearbeid

KS-1 Tormod Klovning
Tormod Klovning er seniorrådgiver hos Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse.
Han er utdannet teolog og har bred erfaring fra forsvaret, Den norske kirke og
kultursektoren. Han er mentor i Kriminalomsorgen og har verv innen familievern og
ettervernsektor rus/psykiatri.

KS-2 Svein-Rune Bjørkmo
Svein-Rune Bjørkmo, er fagsjef for helse og omsorg i bydel St.Hanshaugen i Oslo
kommune. Han har hatt ansvar for implementering og oppfølging av velferdsteknologi i
bydelen i mange år, og er en av de som kjenner fagfeltet best i Norge. Han er utdannet
sykepleier.

KS-3 Roger Hagen
Roger Hagen er professor i klinisk psykologi ved NTNU, fakultet for medisin og
helsevitenskap, Institutt for psykologi, fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Han er også professor ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt fra 1. november
2019. Han har skrevet flere lærebøker, bl.a. om kognitiv terapi.

KS-4 Øystein Spjelkavik
Øystein Spjelkavik, er sosiolog og arbeidslivsforsker, og er tilsatt som seniorforsker
ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Oslomet - storbyuniversitetet. Spjelkaviks
forskning har særlig beskjeftiget seg med arbeidsinkludering, arbeidsrettet
rehabilitering, utvikling av inkluderingskompetanse og tilbakeføring til arbeidslivet,
velferdsreformer og fiskeri- og kystsamfunn. Han har hovedfag
i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han har vært tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet
siden 1990.

KS-5 Linda Årnes Gulbrandsen
Linda Årnes Gulbrandsen er leder for rus- og psykiskhelseavdelingen i Lillestrøm
kommune.

P-2 NN

P-2 NN

P-2 NN

P-2 Hanne Indregard Lind
Hanne Indregard Lind er konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst. Hun er
psykolog og opptatt av at mennesker med psykisk lidelse skal få reell, evidensbasert
behandling, og at tilbudet må være dimensjonert etter behovet. Hun er opptatt av at
den tverrpolitiske enigheten om satsning på psykisk helsevern må følges opp med en
faktisk styrking av kapasitet og kompetanse i tjenesten, og at det må på plass andre
virkemidler enn i dag, dersom dette skal bli en realitet.

P-2 Randi Rosenqvist
Randi Rosenqvist, er blant Norges fremste rettspsykiatere. Hun studerte medisin ved
Universitetet i Kiel med medisinsk embetseksamen i 1975. I 1987 ble hun spesialist i
psykiatri. Hun har arbeidet i Helsedir. ved Ullevål, Lovisenberg og Gaustad sykehus.
Rosenqvist var leder av Den rettsmedisinske kommisjon fra 2003 til 2009 etter å ha vært
med i psykiatrisk gruppe siden 1984. Hun var ansatt i Kriminalomsorgen fra 2009 til 2020
og hadde ansvar for at forvaringsdømte innsatte ble risikovurdert ved begjæring om
prøveløslatelse. I denne sammenheng har hun vært pådriver for bedre psyk helsevern
for fengselsinnsatte. Fra des-21 er hun leder av Nasj. aksjon for bevaring og utvikling av
de psykiatriske sykehusene. Rosenqvist er kommandør av St. Olavs Orden

P-2 Svein Øverland

Svein Øverland, psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og
rettspsykologi. Han ble utdannet ved UiB i 1997 og spesialist i klinisk psykologi i 2005
med videreutdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT),
Aggresion Replacement therapy (ART) og traumebehandling (EMDR). Øverland var
seksjonsleder i psykisk helsevern for ungdom i Telemark fra 1999 til 2005. Han har
deretter hatt stillingen som seksjonssjef ved Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske
funksjoner, Avd. Brøset, St. Olavs hospital. Han er ansatt som rådgiver ved
Forvaringsavd i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider
med barn, familier og voksne. Han har utgitt flere bøker, deriblant Selvskading: en
praktisk tilnærming (2006), Stalking: forståelse, risiko og håndtering (2012)
og Bonusfamilien (2020).

P-2 Kai Spurkland
Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen. Han
jobber hovedsakelig som rådgiver innenfor områdene orden og beredskap og har i
flere år sittet i politimesterens operative stab. Han har alene eller sammen med andre
publisert flere lærebøker og artikler innenfor politirett og tilstøtende emner. I 2020
fullførte han sin doktorgrad om Forsvarets bistand til politiet. Spurkland underviser på
Politihøgskolen og ved Universitetet i Oslo.

P-2 Steinar Olsen
Steinar Olsen, er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling for akuttmedisin og
beredskap. Olsen har lang fartstid i ambulansetjenesten. Han startet i Norsk Folkehjelp
som 13-åring, jobbet i ambulansetjenesten fra han var 18, har sykepleierutdanning, var
ambulansesjef for ambulansetjenesten i Akershus i 13 år, og deretter avdelingsleder
for kirurgisk klinikk på Ahus. Han gikk over til Helsedirektoratet i 2007. Her var han
først involvert i utrullingen av Nødnett. De siste 12 årene har han vært
avdelingsdirektør for denne avdelingen med stadig skiftende navn, nå under navnet
akuttmedisin og beredskap.

P-2 Tone Vangen
Tone Vangen er beredskapsdirektør i Politidirektoratet. Hun er jurist, og var
politimester i Nordland politidistrikt fra 2016-2021. Hun har vært ansvarlig for
Hovedredningssentralen i Nord Norge. Hun har også vært utdanningssjef i Nordland
fylkeskommune i fire år. Hun er også medlem av styret i Nordlandsforskning

P-2 Linda Elise Couessurel Wüsthoff
Linda Elise Couessurel Wüsthoff, PhD, er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin.
Hun jobber som forsker ved Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning, Oslo
Universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Senter for rus- og
avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som lege og
medisinskfaglig rådgiver for kommunale helsetjenester for personer med alvorlige
rusmiddelproblemer i 16 år. Hun er spesielt interessert i fagområdet somatisk helse
hos rusmiddelavhengige og leder flere forskningsprosjekter i samarbeid mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten.

P-2 Inger Lise Skog Hansen
Inger Lise Skog Hansen er seniorforsker ved Fafo. Hun har lang erfaring fra velferdsforskning hvor levekår, sosial inkludering og tjenester til utsatte grupper har vært blant
hennes hovedtemaer. De siste årene har hun vært særlig opptatt av innretting av velferdstjenestene i lys av mål om mer helhetlige og samordnede tjenester til personer
med sammensatte behov. Hun var prosjektleder for følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), hvor sluttrapporten ble presentert i 2021.
Hun har fulgt det boligsosiale feltet tett i mange år, ofte med særlig oppmerksomhet
om personer med rus- og psykiske helseproblemer. Hun var bl.a. medlem av Boligutvalget, som la fram NOU 2011:15, Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden.
Hun deltok også i Stoltenbergutvalget, i 2009-2010.

P-2 Marian Ådnanes
Marian Ådnanes er seniorforsker ved gruppe for helsetjenesteforskning, avdeling
Helse i SINTEF Digital. Hun har doktorgrad i psykologi fra NTNU, og har de siste tjue år
vært tilknyttet SINTEF. Hennes forskning omhandler i stor grad helsetjenestetilbudet til
personer med psykiske vansker og lidelser, ofte ut fra brukere og pasienters erfaringer
og perspektiv. På oppdrag fra Helsedirektoratet leder hun den nasjonale evalueringen
av pakkeforløp psykisk helse og rus.

P-2 Merete Taksdal
Merete Taksdal, er prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo
universitetssykehus HF. Hun er spesialsykepleier i anestesi, har en cand.mag-utdanning
med sosialantropologi og etikk, og mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun er veileder i
flerkulturelt helsearbeid og har lang erfaring fra internasjonal helse innen både
akuttmedisin og langsiktig folkehelsearbeid. Merete har jobbet med opplæring av
helsepersonell og legfolk for å bedre overlevelse blant utsatte pasientgrupper. Hun har
også en deltidsstilling på rusakuttmottaket i OUS. I kompetansetjenesten er Merete
engasjert som prosjektleder for Somatisk helse og rus-prosjektet som skal sikre bedre
ruskartlegginger i somatiske akuttmottak.

P-2 Torgeir Gilje Lid
Torgeir Gilje Lid, er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Helse Vest og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger.
Han var fastlege i årene 1993-2017, og bydelsoverlege i Stavanger 1997-2007. Han
forsker nå bl.a. på alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis og somatiske
sykehusavdelinger. Torgeir Gilje Lid er leder for Norsk forening for allmennmedisin sin
referansegruppe i rus- og avhengighetsmedisin, og han har deltatt i flere
arbeidsgrupper i Helsedirektoratet på rusfeltet.

P-2 Anne Kristine Bergem
Anne Kristine Bergem, er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern. Hun er
gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse. Hun er i dag ansatt som fagrådgiver
ved Pårørendesenteret. Hun har skrevet flere fag- og fagbarnebøker om og for barn
som pårørende. Hun har også en spesialrådgiverstilling i Norsk psykiatrisk forening og
er førstelektor II ved avdeling for paramedisin ved OsloMet.

P-3 Magnus Takvam
Magnus Takvam, er en kjent politisk journalist og forfatter. Han var kommentator i
politisk avdeling i NRK frem til 2022. I 2022 ble han ansatt i Altinget.no.
Han har ex.phil. fra Universitetet i Bergen, mellomfag i spansk fra Universitetet i Oslo,
1980, samfunnskunnskap grunnfag ved Universitetet i Bergen og Norsk
Journalisthøgskole 1981-83. Takvam arbeidet i NRK fra 1983 til 2022. Han er sønn av
lyrikeren Marie Takvam, som har skrevet bok om. Under kongressen vil han
kommentere boka.

P-3 Anne Hafstad
Anne Hafstad, er redaktør av tidsskriftet Sykepleien. Tidligere har hun vørt
medisinsk journalist i Dagens Medisin, 12 år som helsejournalist i Aftenposten og
mottok i 2009 Karl Evangs pris for god formidling av helse. Hun har arbeidet for
Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet og har også vært avdelingsdirektør i
Helsedirektoratet. Anne er sykepleier og dr. philos.

P-3 Kari Lossius
Kari Lossius, driver i dag som privatpraktiserende psykolog både i Bergen og i Oslo.
Hun har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 30 år. Lossius har i denne perioden arbeidet
som kliniker, forsker og leder. I tillegg er hun veileder på universitetet i Bergen og
gruppeterapeut ved Studentens Psykiske Helsetjeneste. Hun har vært spesialist i klinisk
psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene
psykologi, rus og behandling. Hun var i en periode klinikkdirektør ved Stiftelsen
Bergensklinikkene.

P-3 Svein Øverland
Svein Øverland. Se under P-2

P-3 Eline Borger Rognli
Eline Borger Rognli, er psykolog og stipendiat ved Senter for rus- og
avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år innen
fagfeltet. Ved SERAF forsker hun på sammenhengen mellom rus og psykose.
Hennes doktorgradarbeid består av å undersøke sammenhengen mellom rus og
psykose. - Mer spesifikt ser jeg på rusutløst psykose, primær psykose og på psykotiske
symptomer. Og på forskjellene og likhetene mellom disse tilstandene og opplevelsene.
Fremover tror hun at det vil være mer fokus på både hjerneforskning og genetikk inn
mot psykosefeltet. I tillegg gjetter jeg på at vi vil se mange flere studier på cannabis og
psykose.

P-3 Astrid Renland

Astrid Renland er utdannet kriminolog og daglig leder for PION – Sexarbeidernes
interesseorganisasjon i Norge. Hun er også tidligere redaktør for fagtidsskriftet Rus &
Samfunn.

P-3 Jørgen G. Bramness

P-3 Fredrik A. Walby

Jørgen G. Bramness er Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (hovedstilling) og ved
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse, Sykehuset
Innlandet, Hamar og professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
- Norges arktiske universitet. Han er cand.med. fra Universitetet i Oslo 1991 og spes. i
psykiatri i 2001. Han tok sin doktorgrad på Folkehelseinstituttet, Div. for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt
ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol (Somadril®). Han har publisert mer enn 190
vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler. Fra oktober 2008 til oktober 2016 var
han forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og
professor ved UiO.

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist. Han er leder av Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.
Ansvarlig for den norske versjonen av #Chatsafe. Fra 1999 jobbet i ulike stillinger og
stillingsprosenter ved NSSF. 2007 - 2015 Sjefpsykolog, Diakonhjemmet Sykehus.
Omfattende erfaring fra selvmordsforebygging på ulike områder i og utenfor
helsevesenet. Bred formidlingserfaring både rettet mot helsepersonell og gjennom
media.

P-3 Øystein Gjeset Ellingsen
Øystein Ellingsen

P-3

