
fagforum for psykisk helsearbeid
inviterer til seminar

Fagforum for psykisk helsearbeid består av tidsskriftets redaksjonsutvalg som i samarbeid med Universitetsforlaget og andre 
organisasjoner og utvalg arrangerer faglige treff over tema som er sentrale i psykisk helsearbeid.

– vi bærer psykisk helsearbeid videre
I 2008 er det ti år siden videreutdanning i psykisk helsearbeid startet opp. Opptrappingsplanen for psykisk 
helse er inne i sitt siste år, og Tidsskrift for psykisk helsearbeid er i sin femte årgang. Det er god grunn til å 
stoppe opp, og se både fram og tilbake. Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH) vier nr. 2, 2008 til ettertanke 
og framtidsvisjoner i psykisk helsefeltet, og ønsker samtidig velkommen til seminaret «Vi bærer psykisk 
helsearbeid videre».

Seminaret finner sted tirsdag 10. juni 2008 kl. 9 – 16 i Håndverkeren kurs- og konferansesenter, 
Rosenkrantzgt. 7, Oslo. Kr. 200,- betales direkte i døren.
Redaksjonen i TPH har utarbeidet syv visjoner og utfordringer for psykisk helsearbeid framover: 

 • Stopp individualiseringen i forståelser og kunnskapsgrunnlag. Psykisk helsearbeid er politisk 
virksomhet! Familie, venner, hjem, skole, arbeid og trygg økonomi er avgjørende for god psykisk 
helse.

 • Sykdomsmodellen må forlates som det dominerende paradigmet i feltet. Hold fokus på mestring av 
hverdagsliv, på ressurser og kompetanse - ikke avvik, symptomer og diagnoser.

 • Lytt til folks erfaringer og tro på det de sier. Etikk og dialog må komme først. Hjelpen må forankres i 
folks egne erfaringer av hva som er til best hjelp.

 • Folk må få hjelp når de selv mener de trenger det. Hjelpen må være frivillig og tjenestetilbudet må 
være mangfoldig slik at folk får reelle valgmuligheter.

 • Ulike levemåter og annerledestenkende/følende må anerkjennes som menneskelige. Stigmatisering 
og sosial eksklusjon må påtales og stoppes. Menneskerettighetene må fokuseres og overholdes. 

 • Hold fokus på personlig og faglig kompetanse, ikke bestemte profesjoner. Den profesjonsbaserte 
makten må identifiseres og reduseres. Ansett flere mennesker med brukererfaring som sin viktigste 
kompetanse.

 • Unngå fragmentering og manglende sammenheng i tjenestene. Etabler ett tjenestenivå med en 
ledelse – forankret lokalt.

Disse blir diskutert i TPH nr. 2, 2008, og vi har invitert artikkelforfattere og andre til å legge frem sine 
visjoner under seminaret. Blant disse er:

Professor Jan Kåre Hummelvoll, Høgskolen i Hedmark
Politisk rådgiver Audun Pedersen, Bergen kommune 
Førstelektor Gry Bruland Vråle, Høgskolen i Buskerud 
Hege Orefellen – menneskerettighetsutvalget, LPP
Generalsekretær Mette Kammen, Mental Helse Norge
Førsteamanuensis Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud
Generalsekretær Sunniva Ørstavik, Rådet for psykisk helse.

”Hvordan kan vi ytre oss om selvmord i det 
offentlige rom?”

Tidsskrift for psykisk helsearbeid arrangerer i samarbeid med Pris til fremme av ytringsfriheten i 
psykisk helsevern seminar i Oslo 10. desember kl.09.30 til 15.00. 

Seminaret ønsker å belyse ulike erfaringer med og synspunkter på temaet. 

Følgende paneldeltakerne vil bidra med hver sine 20 minutters innlegg. 

Brukeraktivist og mangeårig medlem av Mental Helse Norge, Odd Volden•	
Førsteamanuensis og selvmordsforsker Henning Herrestad•	
Filosof og universitetslektor Tore Frost•	
Forfatter og forlagsredaktør Merete Morken Andersen•	
Forlagssjef og selvmordsetterlatt Einar Plyhn•	

Det vil bli påfølgende diskusjon hvor alle kan delta.

Seminaret avsluttes med at Pris til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2008 deles ut.
Fristen for å fremme kandidater er 15. november 2008. Begrunnede forslag kan sendes til styret 
for prisen ved Bengt Karlsson på e-post; benkarl@online.no

tid: 10.desember kl. 09.30 - 15.00.

sted: Seminaret arrangeres i Litteraturhuset (Rom Nedjma), Wergelandsveien 29, Oslo.

Betaling: Seminaret koster kr. 300,-. Kr. 200,- for honnør og studenter.
Betaling gjøres ved inngangen.


