
Mandag 18/11
09.00    Registrering med enkel servering
10.00    Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter, ønsker velkommen 
10.05    Rus og skam  - Finn Skårderud 
10.30    Narkotikapolitikk og avkriminalisering – en begrepsavklaring - Linn Gjersing
11.00    Pause  
11.30    Dataspill – utfordrende eller utviklende? – Robert Steen, Gaute Godager og Jarle Wangen
12.15    Lunch 
13.15    Kulturelt innslag - Eirik Næss, musiker, sanger og låtskriver 
13.30    Alkohol og arbeidsliv – Inger Synnøve Moan, Silje Lill Rimstad og Camilla Lynne Bakkeng
14.15    #skulleikkegjortnoe - #TaPraten – Nytt fra Akan - Unni Grevstad og Pål Henrik Kristiansen 
14.30    Pause 
15.00    Avhengig - Michael Andreassen og Per Henrik Stenstrøm  
16.00    Slutt for dagen

Tirsdag 19/11
09.00    Fra idé i lunsjen til internasjonal Lunch-suksess. Et foredrag om historiefortelling, tegning   
   og jakten på kreativitet – Børge Lund 
09.30    Et nevropsykologisk perspektiv på avhengighet – Merete Glenne Øie 
10.00    Pause 
10.30    Akan-modellen et virkemiddel til arbeids(re)inkludering – innledning ved Kjetil Frøyland 
   etterfulgt av en samtale om Akan-modellen som et virkemiddel for arbeidsinkludering 
11.10    Når vi unge i arbeidslivet tar praten - Martine Halvorsen i samtale med Stian Fjerdingen
11.30    Lunch 
12.30    Akan-prisen 2019
12.40    Akan-prisen 2019 – prisvinners foredrag 
13.10    Premieutdeling
13.15     Lykkeliten – Rune Holberg-Andersen
14.00     Slutt – takk for at du var med på Akan-dagene 2019

De spennende kontrastene i et arbeidsliv

Arbeidslivet er fullt av kontraster, enten vi jobber i store eller små virksomheter, i privat eller 
offentlig sektor. Noen har en arbeidshverdag preget av samarbeid og samhandling med kol-
legaer, andre kan være på jobb i mange timer uten å møte en eneste kollega.

Det finnes virksomheter som er preget av lange lokale tradisjoner og med en sterk geografisk 
tilknytning – og det finnes andre som påvirkes av internasjonale strømninger og trender. Bran-
sjer oppleves ulikt, vi er forskjellige, holdninger er ulike, vi møtes på tvers av generasjoner og 
har med oss ulik kulturell bakgrunn, språk og erfaring inn i arbeidslivet.

Kontraster dreier seg om motsetninger – motsetninger som skal spille på lag og forme en kul-
tur og håndtere ulike oppfatninger som til rus, alkohol, spill, medikamenter og narkotika. I år ser 
vi nærmere på disse kontrastene. Målet er felles; et godt arbeidsmiljø hvor vi ser hverandre, og 
en kultur hvor vi yter vårt beste og har det bra.

Inger Synnøve Moan har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2005). Hun jobber som 
forsker ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI), og forsker bla. på kon-
sekvenser av alkoholbruk for andre enn konsumenten, som for arbeidsplasser og arbeidstakere. 

Finn Skårderud er psykiater, forfatter og professor ved Norges idrettshøgskole. Skårderud er 
stifter av Villa Sult og Institutt for mentalisering. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, 
og arbeider som psykiater for Olympiatoppen. Han er også en internasjonalt anerkjent ekspert på 
spiseforstyrrelser og har lenge vært faglitterær forfatter, skribent og formidler. 

Elisabeth Ege er direktør ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet siviløkonom og har en 
Master of management med strategi og ledelse som spesialisering. Ege har lang fartstid fra rådg-
ivning, ledelse og styreverv i bank og finans, bedriftshelse og bedriftsrådgivning.

Jarle Wangen er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter og blant annet ansvarlig for spill-
problematikk. Wangen har jobbet med utfordringer knyttet til arbeidsliv og spill siden 2003.  Han 
har bakgrunn fra bedriftsøkonomi, barnevern, rusbehandling, pedagogikk, organisasjonsutvikling 
og coaching. Wangen har jobbet med rusproblematikk i snart 25 år.

Silje Lill Ramstad har master i psykososialt arbeid fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet 
i Oslo og er familieterapeut og klinisk sosionom. Hun har arbeidet som behandler ved rusinstitus-
jon og rus poliklinikk, har erfaring fra kommunalt rusarbeid og jobber nå ved Kompetansesenter 
Rus (KoRus), Stavanger.  Ramstad er også tilknyttet prosjektet WIRUS (Workplace Interventions 
preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave). 

Linn Gjersing er seniorforsker ved Avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet (FHI). Hun 
har en bachelor i sykepleie, master i folkehelse og en doktorgrad i rus og avhengighetsmedisin. 
Gjersing er leder for faggruppen for narkotika på FHI og har publisert en rekke artikler knyttet 
til  overdoser og mortalitet, legemiddelassistert rehabilitering, sprøytebruk og høyrisikobruk av 
illegale rusmidler, rekreasjonsbruk av illegale rusmidler i uteliv og på festival, i tillegg til narkoti-
kapolitikk

Pål Henrik Kristiansen er senior kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har en 
master i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Kristiansen har bred 
erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.

Unni Grevstad er kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter. Hun har bakgrunn som jour-
nalist med etterutdanning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. 
Grevstad har over 30 års erfaring innen journalistikk og kommunikasjon og har jobbet som redak-
tør, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke medier og organisasjoner.

Robert Steen har siden 2015 vært Oslos byråd for finans. Som finansbyråd har han bl.a. hovedans-
var for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune. Steen er 
sønn av tidligere Arbeiderparti-leder Reiulf Steen. Robert Steen meldte seg inn i Arbeiderpartiet da 
faren døde i 2014, men ble ikke partipolitisk aktiv før byrådsleder Raymond Johansens tok ham 
med i byråd. Han har sin arbeidserfaring hovedsakelig fra privat næringsliv.

Gaute Godager er psykologspesialist, og arbeider som kreativ leder i Attensi AS i Oslo, har pri-
vatpraksis og er lektor ved UiO. Han er tidligere spillutvikler og gründer av Funcom. Godager har 
lang erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne med gamingavhengighet. Han holder mye 
foredrag om skjermregulering av barn og ungdom for foreldre. 

Camilla Lynne Bakkeng er fagleder og seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Bakkeng er 
utdannet sosionom og har jobbet med tematikken rus og arbeidsliv siden 2000. Hun motiveres av 
å bistå ledere og ansatte om ting som kan være vanskelig og tabubelagt.

Michael Andreassen er en av Norges mest profilerte programledere på radio. Han har ledet pro-
gram som «Midt i trafikken», «Jorda rundt på 80 sekunder» og «Michael direkte» på P4. De siste 
årene har han også stått frem med sitt alkoholmisbruk, og holder foredrag om temaet.

Per Henrik Stenstrøm har bakgrunn som journalist, redaktør, programleder og programdirektør i 
radio og TV, blant annet i Dagsrevyen og P4. Han jobber nå som foredragsholder og rådgiver innen 
kommunikasjon og ledelse.

Børge Lund er mannen bak tegneseriestripen Lunch.  Han er utdannet ved Delft University of 
Technology i Nederland og begynte i 1999 som industridesigner. I 2007 deltok Lund i Dagbladets 
tegneseriekonkurranse. Han vant ikke, men fortsatte å jobbe med den nye serien, som fikk navnet 
Lunch. I dag publiseres Lunch i mer enn 100 aviser og blader i Norge og utlandet.
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Praktisk informasjon

Trude Teige er journalist, skjønnlitterær forfatter og president i Rivertonklubben. Hun er utdannet 
fagoversetter med internasjonale forhold som spesialfelt. Teige har lang bakgrunn som journalist 
fra Bergens Tidende, NRK og 22 år i TV2 som nyhetsanker, programleder og politisk journalist. 

Martine Halvorsen er en av landets største bloggere, og driver bloggen martinehalvs.blogg.no. 
Hun har også sin egen podkast  Sykt Ærlig Med Martine, der hun hver måned tar opp nye temaer 
som berører henne og hennes generasjon. I fjor ga hun ut boken Sykt Normal som handler om 
hvordan det er å være ung i dag. Martine drikker ikke alkohol og bruker stemmen sin til å snakke 
om hvordan det er å takke nei i 2019. 

Merete Glenne Øie arbeider som professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, Psykolo-
gisk Institutt og som forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er spesialist i klinisk 
nevropsykologi. Hun har i over 25 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet 
til kognitiv funksjon ved psykiske lidelser og rus. 

Kjetil Frøyland er utdannet sosionom og idehistoriker, med en doktorgrad i sosialt arbeid og 
sosialpolitikk. Han har både som forsker, byråkrat og praktiker arbeidet med tema knytt til ar-
beidsmiljø og arbeidsinkludering av utsatte grupper, arbeidsrettet bistand og ulike tiltak (NAV), 
rusmiddelforebygging i arbeidslivet og tidlig intervensjon. Frøyland var direktør for Akan 
kompetansesenter i perioden 2008-2011.

Stian Fjerdingen er rådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bach-
elorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid 
blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i 
møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.   

Rune Holberg-Andersen er et velkjent ansikt for de fleste. Rune er utdannet lærer fra Kristiansand 
Lærerhøgskole 1983-87. Han har spilt revyer, solgt kulepenner, plastlommer og underholdt hele 
Norge på utallige scener. Rune er også godt kjent som satiriker i «Hallo i uken» gjennom 24 år.

Konferansier på Akan-dagene 2019 er Trude Teige

Hilde Rikter-Svendsen er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er ansvarlig for sats-
ningen på små og mellomstore bedrifter. Rikter-Svendsen er utdannet sosionom med master i 
organisasjon og ledelse, og har allsidig arbeidslivserfaring fra ledelse, behandling og organisas-
jonsutvikling.

Eirik Næss er en Oslo-basert artist fra Larvik med lang fartstid som musiker og låt-
skriver. Etter sju år som musiker og singer/songwriter i London pakket han koffer-
ten og flyttet til Oslo hvor han etterhvert etablerte seg som artist, blant annet gjen-
nom Idol i 2016. I 2019 er det planlagt å slippe nytt materiale i tillegg til å returnere 
til scener rundt om i landet som soloartist igjen etter en lang periode med fokus på 
andre prosjekter. Fra Eirik Næss kan man forvente seg et uttrykk som baserer seg 
rundt moderne pop, country og soul. Ed Sheeran, James Bay og First Aid Kit er blant 
inspirasjonskildene.

Vi vil også bli underholdt av Eirik Næss

Instagram: @akankompetansesenter

Husk å følge oss på:


