
 

Arrangementskomite: Turid Bolstad og Paulina Sagvolden (NAV), Anne Marte Evenstad, Hege 
Holmern og Kristin H Dahl (STHF), Camilla Heggeli Kvisvik, Simen Ekelund, Nina Knagenhjelm, Vegard 
Høgli og Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen (Skien kommune), Solrun Steffensen (NAPHA) 

«Brunostakademiet» inviterer til Webinar 

Ungt utenforskap i pandemiens tid 
 

Tirsdag 11. mai 2021 kl. 09.00–13.00. Webinaret holdes på ZOOM.  Pris: GRATIS. 

Barne- og ungdomspsykiatriske helsetjenester melder om kraftig økning i pågangen under Covid-19 
pandemien, Mange advarer om at vi står overfor en pandemi av psykiske lidelser, og at samfunnet må 
møte dette med mer og bedre helsetjenester. Men er det tegn på sykdom å bli redd eller nedstemt 
stilt overfor økonomisk usikkerhet, isolasjon og risiko for alvorlig sykdom og død av Covid 19? Noen av 
oss rammes hardere enn andre. For å få hjelp og trygdeytelser kan vi styres inn i en sykdomsforståelse 
og passivitet der psykiatriske diagnoser er inngangsbilletten. I dette webinaret spør vi om det er på 
tide å tenke nytt om hvordan vi bedre kan møte mennesker i krise. 

     INNLEDERE 

 
 

Charlotte Lunde er lege med ti års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, primært med barn 
og unge (fra ped., bup og nevro hab.), men har også en cand.mag. i idéhistorie og flere års erfaring 
som journalist, bl.a for TV2-nyhetene, Aftenposten, Dagbladet og NRK barnetv. Hun er også fast 
bidragsyter i Tidsskrift for Den norske legeforening. Klinisk jobber hun nå på en sengepost i DPS-
systemet i Vestre Viken. 

 

Birgit Valla er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring 
med klinisk arbeid med barn og unge, og å utvikle nye tjenester der tilbakemeldinger fra de som 
mottar hjelp har vært førende. Hun har i hele sin karriere gått i front for å utvikle en tilnærming til 
barn og unge som ikke baserer seg på diagnoser og sykdomsforståelse. Som tidligere leder av 
Stangehjelpa i Stange kommune var hun med på å bygge opp et tilbud som baserte seg på en 
helhetlig, systemorientert og humanistisk forståelse av barn, uten å utrede og sette merkelapper. 
Birgit mener barn og unge trenger en helt annen tilnærming enn det som er hovedstrukturen innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i dag, og det er på tide å endre systemene. Se mer på 
www.birgitvalla.no  
 

 

Paneldebatt, der vi i tillegg til unge voksne med brukererfaring møter blant annet NAV-direktør i 
Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen, avdelingsleder ved Sykehuset Telemarks avdeling for 
barne- og ungdomspsykiatri, Anne Kjendalen.  
Debattleder er redaktør i Telemarksavisa, Ove Mellingen. 

Påmelding: https://nettskjema.no/a/198683 
 
Webinaret avholdes på ZOOM.  

Brunostakademiet er et regionalt samarbeid mellom NAV Vestfold og Telemark, Arbeid og helse, Skien 
kommune og Sykehuset Telemark som ble startet i 2017. Med NAPHA som medarrangør og deres 
erfaring med digitale plattformer, utvider vi nå og inviterer hele landet med! 

Velkommen! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/telemark/lokallag/skien/nyheter/erfaringskafe&psig=AOvVaw0nt1hNvS7rZvHaxrA4EZm7&ust=1551165242875202
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj71fLxqtbgAhWEyqYKHU__DpsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.skien.kommune.no/%26psig%3DAOvVaw0ssUtZh3lFybrzWdczyEvH%26ust%3D1551165198306692&psig=AOvVaw0ssUtZh3lFybrzWdczyEvH&ust=1551165198306692
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR_qWWq9bgAhUs8KYKHSqPA-MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oss-rm.no/medlemmer/kontorfaget/nav-telemark&psig=AOvVaw2mc_e16kzbg_agzuBRxhR_&ust=1551165295908713
http://www.birgitvalla.no/
https://nettskjema.no/a/198683

	«Brunostakademiet» inviterer til Webinar
	Ungt utenforskap i pandemiens tid
	Påmelding: https://nettskjema.no/a/198683


