
Vedlegg 2 - Deltakere arbeidsgruppe og referansegruppe 
 

Arbeidsgruppe 

Organisasjon Arbeidssted Faggruppe Navn Epostadresse       
 

 
Somatikk 

 
 

St. Olavs hospital Barneavdeling Barnelege Arne K. Myhre arne.k.myhre@ntnu.
no  

Overlege, Barne- og ungdomsklinikken 
St. Olavs hospital og førsteamanuensis II 
ved NTNU. 
Jobbet med sosialpediatri i 28 år.  
Medlem av Rettsmedisinsk kommisjon og 
leder for interessegruppe for 
sosialpediatri i Barnelegeforeningen.  
Var medlem i Barnevoldsutvalget. 

Sørlandet sykehus Barneavdeling/ 
Statens Barnehus 

Barnelege, ph.d. Unni Mette 
Köpp 

unni.mette.kopp@ss
hf.no  

Delstilling som forsker med 
forskningsprosjekter innen svangerskap, 
familiebasert tidlig fedmeutvikling og 
barn som utsettes for omsorgssvikt og 
barnemishandling.  
Bidrar i et samhandlingsprosjekt med 18 
kommuner i Agder for å forebygge tidlig 
overvekt og omsorgssvikt.  
Publiserte i 2016 prosedyren 
«Tannlegeundersøkelse av barn utsatt 
for vold og seksuelle overgrep», 
Helsebiblioteket. Leder nå prosjektet 
«KRu-barn» sammen med forsker Ewa 
Hovden ved Tannhelsetjenestens 
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kompetansesenter Øst (TkØ). Målet med 
«KRu-barn» er å styrke 
tannhelsetjenestens rolle som sakkyndig 
og bidra til mer forskningsbasert 
kunnskap om hvordan 
tannhelsepersonell kan avdekke vold og 
overgrep mot barn.   
Prosjektleder for Barn under radaren, et 
tiltak for tidlig avdekking av 
barnemishandling og alvorlig 
omsorgssvikt. Pilotprosjekt ved Sørlandet 
sykehus. 
Leder av kvalitetsutvalget Norsk 
barnelegeforening og medlem i 
redaksjonskomiteen veiledere i pediatri 
blant annet under tematikken 
barnemishandling. Bidrar i 
referansegrupper og i ulike utvalg. 
Medlem av den rettsmedisinske 
kommisjon. 

OUS Sosialpediatri 
Regional 
kompetansetjeneste 
om vold og seksuelle 
overgrep mot barn 
og unge  

Psykolog Siri Berg 
Andersen 

siband@ous-hf.no Jobbet ved Aline poliklinikk. Bred erfaring 
med utredning av sped- og småbarn i 
risiko, utredning av samspill og 
tilknytning, relasjonsbehandling, 
veiledning av omsorgspersoner 
(biologiske foreldre), beredskapsforeldre, 
fosterforeldre), tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid, utarbeidelse av rapporter til 
oppdragsgiver (barnevern), rådgivning 
om behandlingsomsorg og videre tiltak, 
vitneførsel i Fylkesnemnda og 
rettsapparatet, veiledning og 
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undervisning av helsepersonell og annet 
personell.  
Jobbet ved BUP. Variert erfaring med 
utredning og behandling av pasienter 0-
18 år og tverrfaglig/tverretatlig 
samarbeid. Veiledning av personale på 
barnehjem.  
Jobber med kompetanseheving, 
kompetansespredning og likeverdige 
tjenester overfor barn og unge som 
møter til medisinske undersøkelser ved 
mistenkt påført vold, overgrep, 
omsorgssvikt. 

Sykehuset Vestfold Sosialpediatri Sykepleier Theres Ønvik 
Lorentzen 

rlor@online.no Jobbet på Barne og i snart 20 år. 
Deltar på medisinske undersøkelser på 
Barnehus. 
Jobbet som miljøterapeut på Krisesenter. 

OUS  Sosialpediatrisk 
seksjon OUS,  
Regional 
kompetansetjeneste 
om vold og seksuelle 
overgrep mot barn 
og unge og Statens 
barnehus i Oslo 

Barnesykepleier Julie Leivestad uxjule@ous-hf.no Jobbet på barnesenteret på Ullevål 
sykehus som sykepleier i 20 år. 16 år på 
nyfødt intensiv og de siste fire årene på 
Sosialpediatri.  

     
 

Norsk forening for 
allmennmedisin 

Fastlege  Spesialist i 
allmennmedisin  
 

Berit Marie Lien beritmlien@gmail.co
m 

Er med i faggruppen «svangerskap og 
barns helse» i Norsk Forening for 
Allmennmedisin (NFA). 
Veileder til spesialiteten allmennmedisin. 
Erfaring som skole- og helsestasjonslege.  
Mer enn 20 år i allmennpraksis - lang 
erfaring med klinisk arbeid med barn og 
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unge, også barnevernssaker. Opptatt av 
godt tverrfaglig samarbeid, både innad i 
kommunen og med 
spesialisthelsetjenesten.  

Faggruppe for 
helsesykepleiere 

Helsestasjon Helsesykepleier Ingeborg Berg-
Olstad  

ingeborg.berg.olstad
@nsf.no 

Jobbet som helsesykepleier i 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 
som leder for tjenesten. Jobber som 
fagrådgiver i Landsgruppen av 
helsesykepleiere i Norsk 
sykepleierforbund.  

Sykehuset Telemark Barne- og 
ungdomsklinikk 

Pediater Gunnar Gausel jon.gunnar.gausel@s
thf.no 

Klinikksjef. Ledet Care-teamet 0- 6 år ved 
Telemark barne -og familiesenter 

Bufetat Telemark barne- og 
familiesenter 

 Anne Valen anne.valen@bufetat.
no 

Enhetsleder, leder av Care prosjektet 
0 - 6 år. 

Bufetat Viktoria 
Familiesenter 

Barnevernspedag
og 

Karin Bele karin.bele@bufetat.
no 

Leder familiesenter 

 
Psykisk helse og rus 

 
 

Nordlandssykehuset Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Psykolog Terje Bjørnås terje.bjornas@nordl
andssykehuset.no 

Jobbet som psykolog ved BUP Helseteam 
i to år. BUP Helseteam er en del av et 
nytt nasjonalt prosjekt som innebærer et 
nytt institusjonstilbud for barn og unge 
med behov for langvarig omsorg utenfor 
hjemmet og samtidig stort behov for 
psykisk helsehjelp. Helsehjelpen blir 
definert som polikliniske konsultasjoner, 
selv om helsepersonellet er lokalisert på 
barnevernsinstitusjonen.  
Jobbet i BUP og med unge voksne med 
psykose og bipolaritet. Og med voksne 
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på DPS, på allmenn sengepost og 
alvorlige spiseforstyrrelser.  

Sykehuset Vestfold Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Psykologspesialist Andrea Melø – 
trakk seg fra 
arbeidsgruppen 
i april 

andrea.melo@siv.no Jobbet PPT i tre år og 
spesialisthelsetjenesten i 17 år. Etablert 
Ressursteam i BUPA Vestre Viken, et 
arenafleksibelt team spesielt rettet mot 
ungdommer under barnevernets omsorg 
på institusjonsnivå. Jobber ved BUPA 
Døgn, Intensivt ungdomsteam og på 
RBUPs videreutdanning i miljøterapi og 
ambulant arbeid. Utdannet BET-
terapeut.  Opptatt av systemarbeid, 
samforståelse og funksjonell behandling 
av barn og unge innunder barnevernets 
omsorg.. 

Vestre Viken FACT-team Klinisk sosionom Merete Lade merete.lade@vestre
viken.no 

Siden 2000 arbeidet med ungdom med 
alvorlig rusproblematikk og komorbid 
lidelse -
avgiftning/oppfølging/utredning/behandl
ing. Teamleder Put fra 2015-2019.  

Vestre Viken Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Psykologspesialist Eivind Liljedahl 
Hagen 

Eivind.Liljedahl.Hage
n@vestreviken.no 

Har jobbet med ungdom i barnevern 
siden 2014. Jobbet i ressursteam som et 
spesialteam med primæroppgave 
ungdom i barnevernsinstitusjoner fra 
2016. 
BET-terapeut (basal eksponeringsterapi), 
og aktiv i arbeidet med utdanning av 
BET-terapeuter. 

Privatpraksis Sakkyndig psykolog Psykologspesialist Tori Mauseth tori.mauseth@gmail.
com 

Jobber 50% ved Psykologisk institutt og 
50% privatpraksis med terapi, veiledning 
og sakkyndighetsarbeid. Har tatt 2-årig 
sakkyndigutdanning og er medlem i 
Barnesakkyndig kommisjon. Mange års 
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erfaring som kliniker og leder fra ulike 
tjenester for barn, unge og familier, som 
PPT, BUP, Fylkeskommunalt barnevern, 
Atferdssenteret og RBUP.  

Bufetat 
 

Psykologspesialist Ingvild Rasch 
Sørum 

ingvild.sorum.rasch-
olsen@bufetat.no 

 

Bufetat  Spesialpedagog Frank Åge 
Overgård 

frank.age.overgard@
bufetat.no 

Rådgiver Inntak 

 
Tannhelse 

 
Det odontologiske 
fakultet 

Klinikk for allmenn 
odontologi – barn. 
Det odontologiske 
fakultet, UiO 

Tannlege, dr. 
philos, spesialist i 
barnetannpleie 
 

Anne 
Rønneberg 

anne.ronneberg@od
ont.uio.no 

Klinikksjef ved Institutt for klinisk 
odontologi, Klinikk for allmenn 
odontologi – barn, UiO. Har jobbet aktivt 
i snart 20 år med barnemishandling 
relatert til vår rolle som 
tannhelsepersonell. Publisert artikler om 
tannhelsetjenesten og deres rolle ved å 
kunne avdekke barnemishandling, samt 
tannbehandling relatert til «barnets 
beste». Samarbeidet med 
Forandringsfabrikken, vært medforfatter 
på kapittel om barnemishandling og 
tannhelsetjenesten rolle i internasjonal- 
og nasjonale lærebok. Deltatt i 
utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer 
for Tannhelsetjenester til barn og unge 
0–20 år. Veiledet flere master- og 
spesialistoppgaver vedrørende temaet, 
tannhelsetjenestens rolle ved ulike typer 
barnemishandling, og foreleser om 
emnet ved alle de norske odontologiske 
lærestedene. 
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Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter 

 
Tannpleier, biolog 
og forsker 

Ingfrid Vaksdal 
Brattabø  

ingfrid.vaksdal.bratta
bo@vlfk.no 

Jobbet i offentlig tannhelsetjeneste siden 
2008 og hatt ansvar for etablering av 
samarbeid mellom tannhelsetjenesten og 
barnevernstjenesten. PhD om 
tannhelsetjenestens utøvelse av 
meldeplikt og samhandling med 
barnevernstjenesten. Prosjektleder for 
det tverrfaglige forskingsprosjektet Barn i 
risiko og oral helse. Er med i 
Kompetansenettverk vest, samt 
Tverrfagleg konsultasjonsteam Bergen 
kommune. 

Universitetet i Oslo Trøndelag 
fylkeskommune og 
Barnehuset 
Trondheim 

Tannlege Julie Toft Julie.toft@odont.uio.
no 

Spesialiseres i pedodonti ved UiO. 
Spesialistoppgaven omhandler oral helse 
hos barn utsatt for vold og overgrep. 
Formålet med prosjektet er å undersøke 
om barn som får oppfølging ved 
barnehuset i Trondheim har funn ved 
klinisk rettsodontologisk undersøkelse og 
i sine journaler fra Den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT) som skiller seg 
ut fra en kontrollgruppe med barn som 
ikke har vært på barnehuset. 

 
Seksuell og reproduktiv helse 

 
FRI - foreningen for 
kjønns og 
seksualitetsmangfold. 

Rosa kompetanse 
barnevern 

Barneverns-
pedagog og 
sexologisk 
rådgiver 

Heidi Leona 
Norum-Wilmar 

heidi.leona@forenin
genfri.no  

Tiltaksleder i Rosa kompetanse 
barnevern. Jobber med undervisning og 
kursing av barnevernssektoren om kjønn, 
seksualitet og inkluderende praksis, bidra 
med kompetanse og innspill der det er 
behov i offentlige prosesser og tilby 
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veiledning og være en sparringspartner 
for barnevernet på disse temaene.  
Utdannet barnevernspedagog og 
sexologisk rådgiver. Jobbet på 
barnevernsfeltet siden 2011, som 
saksbehandler, miljøterapeut og 
tiltaksperson. 

VID vitenskapelige 
høgskole 

 
Klinisk 
vernepleier og 
sexologisk 
rådgiver 

Birgit Hegge Birgit.Hegge@vid.no Høyskolelektor. 10 års erfaring fra BUP 
og 5 år i barneverntjenesten. Jobbet med 
barns seksuelle helse siste 15 år. Med 
oppfølging av familier, veiledning og 
forelesning til fagpersoner. Deltar i  ulike 
faglige nettverk og samarbeidsfora. 
Publikasjoner: «Trafikklyset» og «Med 
hjerte for seksualiteten». 

 
Brukerorganisasjoner 

 
 

Landsforeningen for 
barnevernsbarn 

 
Bruker-
representant 

Tuva Smedstad tuva@barnevernsbar
na.no  

 

Landsforeningen for 
barnevernsbarn 

 
Bruker-
representant 

Jannicke 
Rosseland 

jannicke@barnevern
sbarna.no  

 

BAR   Bruker-
representant 

Marius 
Sjømæling 

marius@barnavrus.n
o 

 

     
 

     
 

 
Referansegruppe 

 
 
Somatikk 
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Første-
amanuensis i 
allmennmedisin,  
fastlege. 

Bente Prytz 
Mjølstad  

bente.mjolstad@ntn
u.no  

Jevnlig i kontakt med barn og unge og 
barnevernssaker.  
Erfaring fra helsestasjons- /skolelege 
Underviser på legestudiet på NTNU om 
allmennmedisin, kommunikasjon, 
helsekonsekvenser av belastende 
(barndoms) livserfaringer, 
voldserfaringer, omsorgssvikt 
Arrangert kurs for helsestasjoner 
(inkludert omsorgssvikt) og laget 
nettkurs til obligatoriske grunnkurs for 
spesialiteten i allmennmedisin om 
barnevern, barn og unges 
helseutfordringer 
Vært styremedlem i Norsk Forening for 
Allmennmedisin (NFA) og jobbet da mye 
med høringer om barn/unges 
oppvekstforhold 

OUS Barneavdeling Sosialpediater Janne Ruanes xajaru@ous-hf.no Skrevet doktorgradsavhandling om 
helseplager hos voldsutsatte barn og 
unge voksne. 

OUS Sosialpediatri / 
Regional 
kompetansetjeneste 
om vold og seksuelle 
overgrep mot barn 
og unge v/avd. for 
sosialpediatri OUS. 
 

Sykepleier Mary-Jo 
Vollmer-
Sandholm 

majovo@ous-hf.no 80% Stipendiat Rettsmedisinske Fag, 
OUS, 20% Medisinsk rådgiver, 
HSØ   Jobbet som kliniker og rådgiver 
med barnemishandling siden 2000 – 
Undersøkt flere tusen barn der det var 
mistenke om vold og overgrep, og har 
jobbet mye med undervisning og 
forebygging, nå med forskning. Mener vi 
må gjøre mer med forebygging og 
trenger mye bedre samarbeid særlig mtp 
taushetsplikt hindring. Også veldig 
interessert i ACEs (Adverse childhood 

mailto:bente.mjolstad@ntnu.no
mailto:bente.mjolstad@ntnu.no
mailto:xajaru@ous-hf.no
mailto:majovo@ous-hf.no


experiences), Religion og 
barnemishandling, og resiliency.       
 

Psykisk helse og rus 
    

 

Vestre Viken Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Klinisk 
barneverns-
pedagog 

Even Røren evroer@vestreviken.
no  

Jobbet mange år i barnevernet både 
kommunalt og statlig, Jobber nå som 
prosjektleder i BUPA, og teamleder for et 
ambulant psykoseteam. 

Vestre Viken Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Klinisk pedagog Hilde Lande hilde.lande@vestrevi
ken.no 

Jobber ved Seksjon for Nevropsykiatri.  
 

Nordlandssykehuset Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Psykolog-
spesialist 

Kirsti Jørgensen kirsti.margrethe.jorg
ensen@nordlandssy
kehuset.no 

Jobbet lenge i BUP, leder på ulike 
enheter og ulike nivåer i 22 år. Allsidig 
erfaring i samarbeid med barnevern og 
barnevernsinstitusjoner. Tilknyttet Bodø 
behandlingssenter fra oppstart av. 
Erfaring som fagkyndig i Fylkesnemnda 
for barnevern. 

Ahus Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Psykolog-
spesialist 

Heidi Svendsen 
Tessand 

heidi.svendsen.tessa
nd@ahus.no  

Seksjonsleder for Stillasbyggerne på Ahus 
(www.stillasbyggerne.no). 
Hjelper barneverntjenestene med å lage 
helse- og omsorgstjenester til barn under 
omsorg.  
Tidligere jobbet både ambulant og 
«vanlig» BUP, i flere kommuner som 
kommunepsykolog blant annet rådgiver 
for barneverntjenesten, jobbet 
med tjenesteutvikling og diverse verv i 
offentlig og privat sektor. Er spesielt 
opptatt av innovasjon i tjenesteutvikling 
og formidlingsarbeid.  

Helse Stavanger Psykisk helsevern for 
barn og unge 

Barne- og 
ungdomspsykiate
r 

Jan Skandsen jan.skandsen@sus.n
o 

Jobbet i BUP i 23 år, mst som faglig leder. 
Tatt 2- årig kurs i sakkyndighet og jobbet 
for Retten. Fagdommer i Fylkesnemnda. 
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Samarbeidet med Forandringsfabrikken. 
Samarbeidet mye med 
barneverntjeneste og Bufetat. 

Aline og Frydenberg 
familieavdeling 

  Barneverns- 
pedagog 

Kristine Berbom kristine.karine.nesva
g.berbom@bfe.oslo.
kommune.no 

15 års erfaring fra barneverntjenesten i 
førstelinjen, både fra Oslo og Bærum. 
Bl.a. gjennom samarbeid med Sos ped, 
OUS, blitt oppmerksom på betydning av 
en god helsekartlegging for å sikre gode 
tiltak fra barneverntjenesten.  

Oslo kommune Barne- og 
familieetaten 

Psykolog-
spesialist 

Mehdi Farshbaf Mehdi.farshbaf@bfe
.oslo.kommune.no 
 

Sjefspsykolog for Oslos 
barnevernsinstitusjoner, langtid 

Kirkens bymisjon Nanna-Marie 
foreldre og barn 
senter 
 

Psykolog-
spesialist 

Bente Nilsen Bente.nilsen@bymisj
on.no 

Jobbet i rusfeltet, 12 år ved 
Aline spedbarnsenter, Psykisk 
helsetjeneste for barn og unge, Bærum 
kommune og i BUPA, Vestre Viken  
(teamleder i sped- og småbarnsteamet). 
Jobber ved Kirkens Bymisjon. Jobber også  
som sakkyndig, særlig i sped- og 
småbarnssaker, hovedsakelig med 
barneverntjenester som oppdragsgiver. 
Særskilt kompetanse innenfor utredning 
av spedbarn/barn, samspillsutredning, 
tilknytningsvurderinger og familiearbeid. 
Mye erfaring med oppfølging av barn i 
fosterhjem, barn utsatt for omsorgssvikt 
og traumer.  

Vestre Viken Ressursteamet Spesialpedagog/ 
barnevernspedag
og 

Gro irene 
Skjennum 

Gro.Irene.Skjennum
@vestreviken.no 

Leder av ressursgruppe for skadelig 
seksuell atferd hos unge og teamleder 
for Ressursteamet som har ungdom 
under barnevernets omsorg som 
pasienter.       
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Kunnskapsmiljø 
    

 

FHI 
 

Barnelege og 
forsker 

Pål Sùren pal.suren@fhi.no  Driver forskning på autisme, ADHD og 
epilepsi. Har de senere årene også jobbet 
med generell pediatrisk epidemiologi og 
folkehelse gjennom bl.a. skriving av 
Folkehelserapporten og rapporter om 
psykisk helse hos barn og unge, 
deltagelse i Autisme- og tourette-
utvalget, deltagelse i utvalget for 
retningslinje/pakkeforløp for ADHD, og 
deltagelse i Regjeringens 
koordineringsgruppe for utsatte barn og 
unges tjenester under covid-19-
pandemien.  

RBUP 
 

Psykolog-
spesialist og 
forsker 

Kari Slinning kari.slinning@r-
bup.no  

Lang erfaring med arbeid med 
risikoutsatte sped- og småbarn på Aline 
spedbarnsenter i Oslo. Doktorgrad på 
barn eksponert for tunge rusmidler i 
fosterlivet og disse barna er fulgt opp i 20 
år med 10 datainnsamlingspunkter. 
Leder i dag en seksjon for sped- og 
småbarn med forskere og klinikere, for å 
bistå tjenesten til å jobbe 
kunnskapsbasert både med kartlegging, 
utredning og tiltak.  

NKVTS     Gertrud 
Hafstad, Else 
Marie Augusti, 
Mia Myhre 

g.s.hafstad@nkvts.n
o 
 

Bistått med kunnskapsgrunnlag 

RVTS     Forespurt, men ikke mottatt 
tilbakemelding      
 

Brukerorganisasjoner          

mailto:pal.suren@fhi.no
mailto:kari.slinning@r-bup.no
mailto:kari.slinning@r-bup.no
mailto:g.s.hafstad@nkvts.no
mailto:g.s.hafstad@nkvts.no


Organisasjonen for 
barnevernsforeldre 

  
Merethe Løland leder@barnevernsfo

reldrene.no 

 

Forandringsfabrikken     Forespurt, men ikke mottatt 
tilbakemelding 

Voksne for barn     Forespurt, men ikke mottatt 
tilbakemelding 

Helsedirektoratet Avdeling     

 Avdeling 
spesialisthelsetjenest
er 

Avdelings-
direktør 

Torunn Janbu Torunn.janbu@helse
dir.no 
 

 

 Avdeling 
spesialisthelsetjenest
er 

Seniorrådgiver/ 
psykologspesialist 

Jin Marte 
Øvreeide 

jin.marte.ovreeide@
helsedir.no 

 

 Avdeling 
spesialisthelsetjenest
er 

Seniorrådgiver/ 
sosialpediater 

Cathrine 
Monrad-Hagen 

cathrine.monrad.hag
en@helsedir.no 
 

 

      

 Avdeling helserett Avdelingsdirektør Wenche Dahl 
Elde 

Wenche.Dahl.Elde@
helsedir.no 

 

 Avdeling kommunale 
helse- og 
omsorgstjenester 

Seniorrådgiver/ 
lege 

Kine Lynum kine.lynum@helsedir
.no 

 

 Avdeling kommunale 
helse- og 
omsorgstjenester 

Seniorrådgiver/ 
tannlege 

Hildur Søhoel hildur.cecilie.sohoel
@helsedir.no 

 

 Avdeling kommunale 
helse- og 
omsorgstjenester 

Seniorrådgiver/ 
sosionom 

Olav Oxholm olav.oxholm@helsed
ir.no 

 

 Avdeling barne- og 
ungdomshelse 

Seniorrådgiver/ 
helsesykepleier 

Astrid Hernes 
Kvalnes 

Astrid.hernes.kvalne
s@helsedir.no 

 

 Avdeling barne- og 
ungdomshelse 

Seniorrådgiver/ 
sykepleier 

Lennart Lee 
Lock 

Lennart.lee.lock@hel
sedir.no 

 

mailto:leder@barnevernsforeldrene.no
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mailto:jin.marte.ovreeide@helsedir.no
mailto:jin.marte.ovreeide@helsedir.no
mailto:cathrine.monrad.hagen@helsedir.no
mailto:cathrine.monrad.hagen@helsedir.no
mailto:Wenche.Dahl.Elde@helsedir.no
mailto:Wenche.Dahl.Elde@helsedir.no
mailto:kine.lynum@helsedir.no
mailto:kine.lynum@helsedir.no
mailto:hildur.cecilie.sohoel@helsedir.no
mailto:hildur.cecilie.sohoel@helsedir.no
mailto:olav.oxholm@helsedir.no
mailto:olav.oxholm@helsedir.no
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mailto:Lennart.lee.lock@helsedir.no


 Avdeling psykisk 
helse og rus 

Seniorrådgiver/ 
sykepleier 

Wenche Øiestad wenhe.oiestad@hels
edir.no 

 

 Avdeling psykisk 
helse og rus 

Seniorrådgiver/ 
psykologspesialist 

Liv Grethe 
Myklebust 

liv.grethe.myklebust
@helsedir.no 

 

 Avdeling levekår Seniorrådgiver Gro Saltnes 
Lopez 

gro.saltnes.lopez@h
elsedir.no 

 

      

Bufdir      

Observatører   There 
Stoveland-
Alfsen, Trine 
Staer, Charlotte 
Stokstad, Elin 
Horsdal 

therese.stoveland-
alfsen@bufdir.no 
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