Velkommen til KICK-OFF i forskningsprosjektet
«Oral helse for innsatte i fengsel»
4. Oktober, Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, 4005
Stavanger.

Program

0930-1000: Kaffe og mingling

1000-1005: Velkommen v/ Vibeke Hervik Bull, PhD/forskningsleder
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland

1000-1030: Oral helse for innsatte i fengsel v/Kjersti Berge Evensen
psykologspesialist/PhD, Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Rogaland

1030-1100: Erfaringer fra å jobbe som tannlege i fengsel v/ Jan Helge Braut,
tannlege, Nærbø tannklinikk/Åna kretsfengsel

1115-1200: Generelle lærevansker og samtidig rusproblematikk v/ Kirsten Braatveit
psykologspesialist/ PhD, Helse Fonna/ Blåkors Haugaland A-senter

1200-1300: LUNCH

1300-1345: The health promoting prison v/ dr. James Woodall, Leeds Beckett
University

1345-1400: PAUSE

1400-1445: Retten til helse - også i fengsel? v/ Ingunn Ikdahl, jurist/professor
PrisonHealth, UiO

1445-1500: AVSLUTNING OG OPPSUMMERING

Kirsten Braatveit
Kirsten Braatveit er utdannet PhD og psykologspesialist med fordypning i rus og
avhengighetspsykologi. Doktorgraden hennes hadde tittelen «Intellectual disability
among in-patients with substance use disorders», og funnene fra denne konkluderer
med en forekomst av psykisk utviklingshemming på rundt 80% og generelle
lærevansker i grense/borderline området på rundt 24% i det studerte utvalget av
pasienter innlagt til rusbehandling. Avhandlingen peker på at de innlagte pasientene i
liten grad har vært «fanget opp» med generelle lærevansker eller psykisk
utviklingshemming som barn og syntes å fortsette å gå udiagnostisert for
utviklingsrelaterte vansker gjennom rusbehandling.
Braatveit har hatt ulike stillinger innen tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i tillegg til
arbeidserfaring fra barne og-ungdoms psykiatrien, habiliteringstjenesten for voksne,
og spesialpoliklinikk for mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Hun
jobber nå som forsker i Helse Fonna HF og som psykologspesialist ved Blå Kors
Haugaland A-senter.

Dr. James Woodall
Dr James Woodall is a Reader and Head of Subject in Health Promotion at Leeds
Beckett University. James’ research interest is the health promoting prison and how
values central to health promotion are applied to the context of imprisonment. James
has published more broadly on the health promotion matters including empowerment
in health promotion and the contribution that lay people can make to the public health
agenda.
James currently teaches on the MSc Public Health – Health Promotion programme,
but also contributes to other undergraduate and postgraduate areas in the Faculty of
Health and Social Sciences. James continues to focus his research attention on the
health of the prison population. He is currently interested in how the broader Criminal
Justice System (which include law enforcement, adjudication, and corrections) can
be harnessed to meet the health and social needs of offenders.

Ingunn Ikdahl
Ingunn Ikdahl er utdannet jurist og er professor ved Institutt for offentlig ett ved
Universitetet i Oslo (UiO). Ikdahls faglige interesser er særlig knyttet til velferdsrett,
trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett, og menneskerettigheter. Hun leder
forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) ved UiO, og arbeider
med prosjekter knyttet til rettens rolle for de som ble rammet 22.juli
2011, helsetjenester i fengsel og digitalisering av velferdsstaten.

