
Personlighetskonferansen 2020
Sammen om å lykkes

10. - 11. desember 2020



08.30-09.00  Oppkobling til konferansen
  

09.00-09.30  Velkommen 
  Åpning og faglig introduksjon v/ Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs 

09.30-10.15  Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp
  Ulf Andersen 

10.15-10.30  Pause

10.30-11.00  Individuell jobbstøtte/IPS – arbeid som terapeutisk intervensjon er god medisin
  Vibeke M. Erichsen og Mette Grønli

11.00-11.15  Integrering av jobbfunksjon i terapi
  Samtale mellom enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk Kristiansand, 
  Kenneth Lindberget og jobbspesialist Jørn G. Haugland

11.15-11.30 Pause

11.30 -12.00  Betydningen av godt samarbeid med IPS
  Åse-Line Baltzersen intervjuer erfaringsekspert Kim og jobbspesialist Jørn G. Haugland  

12.00-13.00  Lunsj 

13.00-13.45  Relationship in the Treatment of Personality Disorder – What`s missing? 
  Professor emeritus Bruce Wampold 

13.45-14.00  Pause 

14.00-14.45  Alliance and Real Relationship in the Treatment of Personality Disorder   
                           Professor emeritus Bruce Wampold

14.45-15.00  Pause 

15.00-15.45  Panelsamtale 
  Ulf Andersen, Eivind Normann-Eide, Kim og Gunhild Hofstad. 
  Ledet av Ingeborg Ulltveit-moe Eikenæs

Personlighetskonferansen 2020
Sammen om å lykkes

Torsdag 10. desember 2020



08.30-08.45  Velkommen 
  Åpning og faglig introduksjon Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs 

08.45-09.45  Hva kan vi lære av forskning som integrerer behandling og arbeidsrehabilitering  
  ved psykotisk lidelse?
  Professor emeritus Erik Falkum 

09.45-10.00  Pause

10.00-10.45 Mangfoldskapitalisme 
  Olav Haraldseid 

10.45-11.00  Pause 

11.00-12.00  Kliniske erfaringer med ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) for å øke 
  jobbmestring
  Jonas Sharma-Bakkevig
   
12.00-13.00  Lunsj 

13.00-14.15  The Corrective Experience of Getting a Life: 
  Aiming for Recovery over Remission in BPD  
  Professor Lois Choi-Kain 

14.15-14.30  Pause 

14.30-14.50  What do we know about psychosocial functioning and mentalizing in BPD?  
  Professor II Jana Volkert 

14.50-15.15  Spørsmålsrunde med Lois Choi-Kain og Jana Volkert

15.15- 15.30   Avslutning
 

Personlighetskonferansen 2020
Terapeutiske muligheter

Fredag 11. desember 2020



Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef. Han har ansvar 
for alt av statistikk som NAV produserer på etatens ansvarsområder, og er en 
mye brukt foredragsholder både internt i NAV og eksternt.

I foredraget «Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp» tar han oss med 
på en rundreise i velferdsstatens finurligheter med et spesielt fokus på helsesi-
den – for hele Norge, men også med et blikk på personer med personlighetsfor-
styrrelser.

Mette Grønli er IPS koordinator i Diakonhjemmet sektor, Oslo Vest.

Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, prosjektleder. 
Grønli har jobbet  med IPS siden 2012 på Diakonhjemmet sykehus i Oslo og som 
prosjektleder og koordinator. Hun har også lang erfaring fra psykisk helsevern 
for barn, unge og voksne. I tillegg har hun leder- og prosjektlederfaring fra fag-
utviklingsprosjekter.

Vibeke Mariager Erichsen er IPS jobbspesialist og ressurssenterkoordinator i 
Diakonhjemmet sektor, Oslo Vest. 

Hun er utdannet ergoterapeut og har jobbet innen psykisk helsevern siden 
1998. Erichsen erfaring fra arbeid innen langtidsrehabilitering, akuttpost, DPS, 
prosjektledelse og kommunehelsetjeneste.

Kim har brukererkompetanse. Hun har gjennomført Mentaliseringsbasert terapi 
og hatt oppfølging av jobbspesialist. Hun har blitt behandlet for emosjonelt 
ustabil personlighetsforstyrrelse og er nå betydelig bedre og behandlingen er 
avsluttet. Kim vil fortelle om viktigheten for hennes bedring av å ha hatt tett 
oppfølging for å kunne være i jobb under behandlingstiden og hennes ønske om 
å klare seg mest mulig uten NAV. Kim deltar i paneldebatt med sin brukererfa-
ring med å ha personlighetsfortyrrelse og være i arbeid.

Jørn Gunnar Haugland er jobbspesialist i tiltaket Individual placement and 
support, IPS. 

Han tilhører et MBT gruppe-team ved DPS Strømme som behandler 
mennesker med ulike typer personlighetsforstyrrelser. Jørn er opptatt av 
hvordan et tett samarbeid med MBT behandlere bidrar til å lykkes med 
arbeidsplassering for de brukerne han følger opp.



Kenneth Lindberget er psykologspesialist og enhetsleder for DPS Strømme, 
psykiatrisk poliklinikk. 

Han har erfaring fra  MBT team som individual og gruppe-terapeut. Kenneth 
har vært med på å integrere IPS og MBT terapi som en del av et enhetlig be-
handlingsforløp. Det å kunne trene på relasjoner i en jobbarena anser Kenneth 
som en viktig del av terapien. Erfaringer fra arbeidsplassen kan bidra med mye 
verdifullt materiale til terapien.

Gunhild Hofstad er medlem av NAPPs ekspertråd. Hun tok cand. mag. 20 år 
gammel. Hun ble psykisk syk 11 år gammel og i midten av 20-årene ble hun 
uføretrygdet. 

Gunhild har hatt en rekke småjobber, bl.a. i barnehage, skole, museum, el-
dreomsorg og som undervisningsassistent ved Universitetet i Bergen. Nå er hun 
snart halvveis i sin mastergrad i russisk språk. Gunhild slutter ikke å drømme om 
en dag å få brukt all kompetansen i arbeidslivet.

Bruce Wampold er Professor Emeritus i rådgivningspsykologi ved Universitetet 
i Wisconsin—Madison, og Seniorforsker ved Modum Bads Forskningsinstitutt. 
Han regnes som verdensledende innen forskning på hva som er virksomt i 
psykoterapi. Gjennom artikler og foredrag har han vært en ledende stemme for 
at spesifikke teknikker og fellesfaktorer må samarbeide i psykoterapi. Wampold 
fremholder betydningen av å skreddersy behandlingen til hver enkelt pasient, 
og mener terapeuter derfor bør søke å beherske et bredt 
spekter av metoder. 

Erik Falkum er professor emeritus i psykiatri ved Universitetet i Oslo og 
konstituert leder ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og 
avhengighet ved Oslo universitetssykehus. 

Forholdet mellom arbeid og psykisk helse er et sentralt tema i hans forskning. 
Den omfatter blant annet studier av helsepsykologi, stress, utbrenthet, person-
lighet og rehabilitering ved psykoser. Han initierte og ledet i en årrekke Norsk 
psykiatrisk forenings Utvalg for grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist, samt lærer og veileder ved Norsk 
Institutt for instensiv dynamisk psykoterapi ISTDP. Der han utdanner psykologer 
og psykiatere til spesialister i psykoterapi. 

Ved Thorsberg døgnseksjon arbeidet han på ISTDP-posten med mennesker som 
var blitt vurdert som behandlingsresistente. Han arbeider nå ved Poliklinikk 
for Helse og arbeid på Lovisenberg DPS. Jonas holder foredrag om psykoterapi, 
ISTDP og psykisk helse i arbeidslivet.



Olav Haraldseid har bakgrunn som HR direktør i flere store norske konsern. Han 
fokuserer på fordelene ved det han kaller substansielt mangfold – ulikhet i form 
av ferdigheter, kompetanse, personlighet og holdninger. Olav har jobbet aktivt 
med å inkludere mennesker som er annerledes, blant annet forbundet med 
psykiske lidelser, inn i arbeidslivet. Han hevder dette er en vinn-vinn-situasjon 
for næringslivet og samfunnet. Ved god tilrettelegging oppnår man lønnsom-
het i form av lojalitet og prestasjoner. Målet er å trene våre ledere til å bli gode 
mangsfoldsledere. Annerledeshet gir nye perspektiver for gode beslutninger og 
bedre innovasjonsevne i et selskap.

Lois W. Choi-Kain, MEd, MD, er direktør for Gunderson Personality Disorder In-
stitute. Der har hun utviklet et intensivt og spesialisert behandlingsprogram for 
kvinner med alvorlige personlighetsforstyrrelser (PF). Tilbudet integrerer flere 
kunnskapsbaserte behandlinger for emosjonelt ustabil PF eller borderline PF 
(BPD). Dr. Choi-Kain er også grunnlegger av BPD Training Institute, et senter for 
spredning av ulike kunnskapsbaserte behandlingsprogram for alvorlige person-
lighetsforstyrrelser. Ved Harvard Medical School er Dr. Choi-Kain en aktiv forsker 
som inkluderer kliniske perspektiver og fokuserer på personlighetsforstyrrelser, 
tilknytning, psykoterapi, tilgjengelighet og implementering.

Jana Volkert er professor II i klinisk psykologi ved University of Kassel og 
stipendiat ved Institutt for psykososial forebygging ved Universitetssykehuset 
i Heidelberg (Tyskland). 
Hun er en aktiv forsker som fokuserer på diagnostiske utredninger og be-
handling av mennesker med personlighetsforstyrrelser, mentalisering- og 
mentaliseringsbaserte behandlinger (MBT).
I tillegg Jana jobber med mentalseringsbasert terapi for voksne og familier.
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