
Samtidsdagene 2018 
Tirsdag 16. og onsdag 17. januar - campus Stord

Foredrag og sesjoner med blant annet: 
Olaug Nilssen, Anne Bitsch, Gro Dahle, Sigurd Falkenberg Mikkelsen,   
Katrine Sele, Øyvind Strømmen, Kari Dyregrov og Nina Brochmann

Åpningsforedrag: 
“Vårt nasjonale svik mot barna – Barnevoldutvalget og  veien videre”.



Det er med glede jeg hilser og ønsker  studenter, 
ansatte, forelesere, gjester og mange samarbeids
partnere fra arbeidslivet rundt oss velkommen til 
årets Samtidsdager på campus Stord.

I år er det jubileum og vi markerer at dette 
tradisjons rike arrangement fyller 10 år. 

Samtidsdagene er et stort og spennende arrange-
ment som samler flere hundre studenter, ansatte, 
elever i videregående skoler og folkehøyskoler i 
regionen – og mange mennesker fra arbeidslivet 
rundt høgskolen. 

Arrangementet har utviklet seg år for år, og befestet 
seg som en god møteplass og kunnskapsarena som 
mange ser fram til med store forventninger.
 
Arbeidet med å finne og treffe aktuelle tema i den 
norske og internasjonale samfunnsdebatten er 
 imponerende. Samtidsdagene har i alle år hatt 
 spennende og tidsaktuelle tema og forelesere. Også 

i år er det stor spennvidde i tema og forelesere som 
treffer samtiden vår.  

Slik jeg ser det er Samtidsdagene mer enn to dager 
med aktuelle tema og problemstillinger i samfunns-
debatten. Utviklingen i samfunnet og de globale 
utfordringene angår oss alle på en langt mer direkte 
og raskere måte enn noen gang før. Dette må vi 
møte med kunnskap, klokskap og god dømmekraft. 
Utdanning og forskning er viktige byggesteiner her, 
ikke minst til å forstå den verden vi lever i, og til å 
ta gode valg.  Slik sett kan Samtidsdagene settes 
inn i en større kontekst som tar opp i seg danning, 
 medborgerskap og demokrati. 

Avslutningsvis vil jeg takke dem som står bak 
 arrangement, og spesielt Alf H. Aronsen, som har 
vært prosjektleder gjennom 10 viktige år. 

Arrangementet har vært viktig for tidligere HSH og 
campus Stord – og det blir viktig for HVL i årene som 
kommer. Vi har som mål å være synlige og tett på 
omgivelsene våre gjennom utdanning, forskning og 
formidling. 

Lykke til med årets arrangement – og jeg vil 
 oppfordre alle til å ta seg tid til å reflektere og 
 diskutere over ny kunnskap og ny innsikt!

Berit Rokne
Rektor Høgskulen på Vestlandet
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Det er tiande år på rad det vert arrangert   
Samtidsdagar her på  høgskulen på Rommetveit. 
Gratulerer med jubileet – og takk for eit viktig 
 arrangement!

Kvart år sidan oppstarten i 2009 har Samtidsda-
gane hatt eit knallsterkt program med tidsaktuelle 
og  engasjerande tema og førelesarar. Dermed har 
oppslutninga om arrangementet vore stor – også 
utanom studentar og tilsette ved høgskulen. 
I år er det nærare 1000 påmelde frå HVL, Stord 
 vidaregåande skule og Bømlo og Karmøy folke-
høgskular i tillegg til andre delar av arbeidslivet i 
regionen – som t.d. politi, barnevern, sjukehus og 
barnehage.
 
Samtidsdagane har såleis vorte noko meir enn ein 
happening for studentane her på campus Stord. 
 Arrangementet har vorte ein viktig møteplass og 
kunnskapsarena i regionen vår. Ein stad der ulike 
 utdanningsinstitusjonar og fagpersonar møtest 
og kan få fagleg påfyll; der ulike yrkesgrupper kan 
få  oppdatert kunnskap og kompetanse innan sine 
arbeidsområde; og – ikkje minst – der me alle kan få 
nærare kjennskap til viktige sider ved samtida vår. 

Lykke til med årets arrangement og gratulerer igjen 
med jubileet! Eg vonar det vil bli mange fleire år med 
Samtidsdagar her på Rommetveit. 

Gaute Straume Epland
Ordførar Stord kommune
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TID HVA

09.00 – 11.00 Åpningsforedrag:  
«Vårt nasjonale svik mot barna – Barnevoldutvalget og  veien videre». 
v/ Ann-Kristin Olsen

Etter foredraget vil Geir Sverre Braut, utvalgsmedlem i barnevoldutvalget og 
professor ved Høgskulen på Vestlandet, lede samtalen «Barnevoldutvalget og 
veien videre» 
Panelet i samtalen:
• Ann-Kristin Olsen, utvalgsleder Barnevoldutvalg.
• Linda R. Kvalvik , Ressurssenter om vald, traumatisk stress og 

 sjølvmordsførebygging, RVTS Vest. 
• Sverre Hetland, bistandsadvokat for Haugaland tingrett og Gulating 

 lagmannsrett. 
• Tove Hågenvik, fagansvarlig barnevernet, Haugesund kommune.

11.00 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.30 TRE PARALLELLE PROGRAMPOSTER

«Tung tids tale - en sterk historie om å være foreldre til et autistisk barn»  
v/ Olaug Nilssen og Hege Myklebust

«En sånn jente. En dokumentar om voldtekt»  
v/ Kristine Tofte og Monica Flatabø

«Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri»  
v/ Marianne Mjaaland, Ingrid Camilla Aasbøe Heggland og Stine Øye

13.30 - 13.45 Pause

13.45 – 15.15 TRE PARALLELLE PROGRAMPOSTER

«Går du nå, er du ikke lenger min datter - om omsorgssvikt og overgrep»  
v/ Anne Bitsch og Linda R. Kvalvik

«Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere »  
v/ Kari Dyregrov, Karen Irene Høyland og Liv Kari Bru 

«Om å skrive om vanskelige ting»  
v/ Gro Dahle, Anders Totland og Inga Margrethe Fagerbakke

Program tirsdag 16. januar 
Sted: campus Stord
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ÅPNINGSFOREDRAG - TIRSDAG 16. JANUAR

Ann-Kristin Olsen «Vårt nasjonale svik mot barna 
– Barnevoldutvalget og veien videre.» 

I 2015 ble tidligere fylkesmann i Vest-Agder og jurist Ann-Kristin 
Olsen oppnevnt til å lede Regjeringens Barnevoldutvalg. 

Utvalgets oppgave var å undersøke særlig alvorlige saker 
av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn, hvor 
 spørsmålet har vært om forholdene kunne blitt forebygget eller 
avdekket av tjenesteapparatet på et tidligere tidspunkt. 

I sommer leverte utvalget sin rapport til barne- og likestillingsminister Solveig 
Horne, i form av en NOU som de valgte å kalle «Svikt og svik». I åpningsforedraget 
for  Samtidsdagene 2018 vil Olsen fortelle om arbeidet med rapporten «Svikt og 
svik». Hun vil også drøfte hvordan tjenesteapparatet som arbeider med barn kan 
utvikle seg på områder som kunnskap, kompetanse, samarbeid og samordning for å 
 forebygge at nye barn blir utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

PANELSAMTALE: 
Etter foredraget vil Geir Sverre Braut, utvalgsmedlem i barnevoldutvalget og 
professor ved Høgskulen på Vestlandet, lede samtalen «Barnevoldutvalget og 
veien videre»

• ANN-KRISTIN OLSEN 
- utvalgsleder Barnevoldutvalg

• LINDA R. KVALVIK 
- Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, RVTS Vest 

• SVERRE HETLAND 
- bistandsadvokat for Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett

• TOVE HÅGENVIK 
- fagansvarlig barnevernet, Haugesund kommune

Tid: kl. 09.00 – 11.00.  Sted: Aulaen
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TIRSDAG 16. JANUAR KL. 12.00 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG  

Olaug Nilssen og Hege Myklebust  
«Tung tids tale - en sterk historie om å være foreldre til et 
autistisk barn» 

Forfatter Olaug Nilssen vant nylig Brageprisen for boken «Tung tids 
tale». Boken er et rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport 
fra en  utmattende hverdag og et kampskrift mot diagnosesamfunn og 
 rigid  byråkrati. Hege Myklebust, stipendiat og høgskolelektor i norsk ved 
 Høgskulen på Vestlandet, vil i denne programposten lede en  samtale med 
Nilssen om boken og bokens innhold.

Sted: UND 161

TIRSDAG 16. JANUAR KL. 12.00 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG  

Kristine Tofte og Monica Flatabø 
«En sånn jente. En dokumentar om voldtekt» 

I denne programposten vil Monica Flatabø, journalist og forfatter av  boken 
«En sånn jente», fortelle historier om jenter som har opplevd voldtekter i 
Norge i dag – og om barn og unge som ikke vet hvor  grensene for en vold-
tekt går. Hvorfor er voldtekt fremdeles et stort samfunnsproblem i et likestilt 
og sivilisert land som Norge? Programposten er lagt opp som en samtale 
mellom Monica Flatabø og psykolog og forfatter Kristine Tofte.

Sted: Aula
Programposten er i samarbeid med Pedagogstudentene.

TIRSDAG 16. JANUAR KL. 12.00 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG  

Marianne Mjaaland, Ingrid Camilla 
 Aasbøe Heggland og Stine Øye
«Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri» 

I denne programposten vil lege og psykiater Marianne Mjaaland  fortelle om 
innholdet i boken «Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri». 
Boken er et skjellsettende gløtt inn i psykiatrien gjennom blikket til en som 
jobber på innsiden.  Etter foredraget vil Stine Øye, professor ved Høgskulen 
på Vestlandet, lede en samtale mellom  Mjaaland og Ingrid Camilla Aasbøe 
Heggland, psykologspesialist i  Helse Fonna.

Sted: UND 149
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TIRSDAG 16. JANUAR KL. 13.45 – 15.15. PARALLELLE FOREDRAG   

Anne Bitsch og Linda R. Kvalvik  
«Går du nå, er du ikke lenger min datter  
- om omsorgssvikt og overgrep» 

I denne programposten vil forfatter og kjønnsforsker Anne Bitsch  fortelle 
om boken «Går du nå, er du ikke lenger min datter» som er  hennes egen 
fortelling om en oppvekst med en psykisk syk og  alkoholisert mamma. Hun 
vil og prøve å avkle mytene om den typiske misbruker og skildrer enkelt-
menneskets og samfunnets avmakt i møte med omsorgssvikt av barn fra 
«møblerte hjem». Etter innledningen vil Linda R. Kvalvik, spesialkonsulent i 
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, RVTS 
Vest, lede en samtale med Bitsch om boken og tematikken i boken.

Sted: UND 149 

TIRSDAG 16. JANUAR KL. 13.45 – 15.15. PARALLELLE FOREDRAG   

Kari Dyregrov, Karen Irene Høyland og 
Liv Kari Bru 
«Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere» 

I denne programposten vil professor Kari Dyregrov fortelle om innholdet i 
 boken «Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere» som hun og 
Atle Dyregrov gav ut i fjor. Boken er for alle som har mistet en som står dem 
nær. Den inneholder konkrete, praktiske råd som kan hjelpe den  enkelte 
sørgende og familien å møte og mestre sorg, slik at de kan klare å leve bra 
med et smertefullt tap. Etter innlegget vil Karen Irene Høyland, høgskole-
lektor ved Høgskulen på Vestlandet, lede en samtale med Dyregrov om 
boken og tematikken i boken. Liv Kari Bru deltar også i samtalen med sine 
erfaringer fra sorgarbeid i Stord kirke.

Sted: UND 161 

TIRSDAG 16. JANUAR KL. 13.45 – 15.15. PARALLELLE FOREDRAG  

Gro Dahle, Anders Totland og  
Inga Margrethe Fagerbakke
«Om å skrive om vanskelige ting» 

I denne programposten vil de to barne- og ungdomsbokforfatterne Gro 
Dahle og Anders Totland fortelle om arbeidet med sitt forfatterskap og 
spesielt om det å skrive om vanskelige tema. Dahle vil spesielt fokusere på 
de tre bøkene «Sinna mann», «Krigen» og «Blekkspruten» - mens Totland vil 
fokusere på sin nyeste bok «Så lenge ingen ser oss». Disse bøkene  berører 
tema som skilsmisse, vold i nære relasjoner og incest. Inga Margrethe 
Fagerbakke, høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, vil lede denne 
programposten. 

Sted: Aula
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TID HVA

09.00 – 10.00 «Jølster hotell – historier fra et asylmottak»  
v/ Katrine Sele og Hege Myklebust

10.15 – 11.30 «Frykt og fiendebilder i et overopphetet Europa»  
v/ Cathrine Moe Thorleifsson

Etter innlegget til Moe Thorleifsson forsetter programposten med samtalen 
«Frykt og fiendebilder i en urolig tid».

I denne samtalen deltar:
• Cathrine Moe Thorleifsson, postdoktor ved Universitetet i Oslo 
• Sigurd Falkenberg Mikkelsen, forfatter og utenriksjournalist i NRK
• Øyvind Strømmen, forfatter og journalist

10.15 – 11.30 «Bærekraft og barnehagen som danningsarena»  
v/ professor Elin Eriksen Ødegaard

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.30 TRE PARALLELLE PROGRAMPOSTER

«Arabisk høst»  
v/ Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Harald Dale

«De beste intensjoner - Oljelandet i klimakampen»  
v/ Anne Karin Sæther og Hein Berdinesen

«Hatprat»  
v/ Anne Birgitta Nilsen, Øyvind Strømmen og Martin Sjøen

13.45 – 15.15 «Gleden med skjeden - Alt du trenger å vite om underlivet»  
v/ Nina Brochmann

Program onsdag 17. januar 
Sted: campus Stord
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ONSDAG 17. JANUAR KL. 09.00 – 10.00 

Katrine Sele og Hege Myklebust  
«Jølster hotell – historier fra et asylmottak» 

I denne programposten vil journalist og forfatter Katrine Sele fortelle om 
boken «Jølster hotell -Historier frå eit asylmottak» som hun gav ut i fjor. 
Boken tar for seg et av de viktigste spørsmålene i vår tid - flyktningkrisen. 
Sele har oppsøkt asylmottaket i Jølster og blir kjent med menneskene som 
bor der. Hvordan er det å vente, vente på vedtak, vente på at klager skal bli 
behandlet, vente på å bli bosatt og vente på at livet skal begynne? 
Etter innledningen til Sele vil Hege Myklebust, stipendiat og høgskolelektor i 
norsk ved Høgskulen på  Vestlandet, lede en samtale med Sele om boken og 
 bokens innhold.

Sted: Aula

ONSDAG 17. JANUAR KL. 10.15 – 11.30. PARALLELLE FOREDRAG 

Cathrine Moe Thorleifsson  
«Frykt og fiendebilder i et overopphetet Europa» 

I denne programposten vil Cathrine Moe  Thorleifsson, 
forsker ved Sosialantropologisk  Institutt og Senter for 
ekstremismeforskning ved UiO, fortelle hvordan flykt-
ningstrømmer, terrorhandlinger og økonomisk usikker-
het har gitt sterke nasjonalistiske utslag i Europa. 

Hun vil også drøfte hvordan fiendebilder blir mobilisert 
i respons til globaliseringens kriser.  Etter innlegget 
til Moe  Thorleifsson forsetter programposten med 
 samtalen «Frykt og fiendebilder i en urolig tid» 

I denne samtalen deltar:

• Cathrine Moe Thorleifsson, postdoktor ved 
 Universitet i Oslo 

• Sigurd Falkenberg Mikkelsen, forfatter og 
 utenriksjournalist i NRK

• Øyvind Strømmen, forfatter og journalist
• Tom Hetland, tidligere sjefsredaktør i Stavanger 

Aftenblad og sakprosaanmelder i Bergens Tidende, 
leder samtalen

Sted: Aula
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ONSDAG 17. JANUAR KL. 12.15 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG   

Sigurd Falkenberg Mikkelsen  
og Harald Dale  
«Arabisk høst» 

I denne programposten vil NRK-journalist Sigurd Falkenberg Mikkelsen for-
telle om sin periode som korrespondent i Midtøsten i perioden 2011 – 2016 
med utgangspunkt i boken «Arabisk høst. Korrespondentbrev 2011-2016» 
Etter innledningen til Falkenberg Mikkelsen vil journalist og kommentator 
Harald Dale lede en samtale med Falkenberg Mikkelsen om situasjonen i 
Midtøsten i dag.

Sted: Aula

ONSDAG 17. JANUAR KL. 12.15 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG   

Anne Karin Sæther og Hein Berdinesen
«De beste intensjoner - Oljelandet i klimakampen» 

I denne programposten vil journalist og forfatter Anne Karin Sæther fortelle 
historien om hvordan Norge har prøvd å være både oljeland og et ledende 
klimaland på samme tid. Foredraget, som er basert på boken «De beste 
 intensjoner - Oljelandet i klimakampen», setter søkelys på oljens makt i 
norsk politikk – fra de første funn på norsk sokkel og frem til i dag. 
Etter innlegget til Sæther vil Hein Berdinesen, førsteamanuensis ved 
 Høgskulen på Vestlandet, lede en samtale med Sæther om boken «De beste 
intensjoner - Oljelandet i klimakampen» og tematikken i den.

Sted: Und 149

ONSDAG 17. JANUAR KL. 10.15 – 11.30. PARALLELLE FOREDRAG  

Professor Elin Eriksen Ødegaard
«Bærekraft og barnehagen som danningsarena» 

Bærekraftbegrepet er mangfoldig. I denne programposten vil Elin Eriksen 
Ødegaard, professor og leder av forskergruppen «Barnehagen som dan-
ningsarena», drøfte hvordan barnehagen på en best mulig måte kan lykkes 
med sosial utjevning, likeverd og mangfold og inkludering.  Etter innlegget 
fra Ødegaard vil Liv Åse Solstad Hagland lede en samtale om hvordan 
vi kan jobbe for å bygge gode fellesskap i fremtidens barnehage. Glenn 
Kringlebotten, mottaksleder på Stord mottakssenter, deltar også i denne 
samtalen.

Sted: Und 161
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ONSDAG 17. JANUAR KL. 13.45 – 15.15 

Nina Brochmann, Reidun Stavland,
Pernille Nylehn, Håvard Austlid
Fjeldtvedt og Anne Marie Eggerud 
«Gleden med skjeden - Alt du trenger å vite om 
 underlivet» 

I denne programposten vil lege og forfatter Nina Brochmann innlede om 
bakgrunnen for at hun og legestudent Ellen Støkken Dahl ville skrive  boken 
«Gleden med skjeden - Alt du trenger å vite om underlivet». Boken ble 
 Brageprisnominert og har mottatt strålende anmeldelser. 
Brageprisjuryen skriver: «Med en glimrende penn som både er  kunnskapsrik 
og  underholdene blir leseren tatt med både til det allmenne og det myte-
omspunnede rundt underlivet. Det blir skapt en nærhet til leseren når inn-
gangen til teksten formidles avslappa og humoristisk. Boka er et litterært 
bidrag som bygger ned terskler og utfordrer tabu.»  Etter innledningen til 
Brochmann vil Reidun Stavland, helsesøster og høgskolelektor på Høgsku-
len på Vestlandet, lede en samtale om boken og tematikken i boken.

I samtalen deltar:

• Reidun Stavland, helsesøster og høgskolelektor ved Høgskulen på 
 Vestlandet

• Nina Brochmann, lege og forfatter av boken «Gleden med skjeden  
- Alt du trenger å vite om underlivet»

• Pernille Nylehn, lege i spesialisering innen gynekologi
• Anne Marie Eggerud, lege Helsestasjon for ungdom, Stord kommune
• Håvard Austlid Fjeldtvedt, grunnskolelærerstudent ved Høgskulen på 

Vestlandet

Sted: Und 161
Programposten er i samarbeid med Pedagogstudentene

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Snakk om det!
Strategi for seksuell helse (2017–2022)

Strategi

ONSDAG 17. JANUAR KL. 12.15 – 13.30. PARALLELLE FOREDRAG   

Anne Birgitta Nilsen,  
Øyvind Strømmen og Martin Sjøen
«Hatprat» 

I denne programposten vil Anne Birgitta Nilsen, professor ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus, innlede om hva hatprat er og hvorfor denne formen for 
språkbruk virker. Innledningen er basert på boken «Hatprat» og har som mål 
å gi oss mer innsikt i hvilke språklige virkemidler som gjør at noen lar seg 
forføre eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk. 
Etter innledningen vil Martin Sjøen, stipendiat ved Senter for Risikostyring 
og Samfunnsikkerhet ved Universitetet i Stavanger, lede en samtale mellom 
Nilsen og forfatter og journalist Øyvind Strømmen.

Sted: Und 161
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INSTAGRAM@hvl.no FACEBOOK@hvl.no SNAPCHAT@hvl.no

Du finner mer informasjon på hvl.no

Samtidsdagene 2009-2018

Samtidsdagene har hatt spennende tema og forelesere i ni år:
 
2009:  Valget i USA og utviklingen i Kongo 
 Ole Moen, Anders Magnus
2010:  Midtøsten og Det flerkulturelle Norge 
 Erik Fosse, Atle Sommerfeldt
2011:  Utviklingen i Afghanistan og Det moderne Kina 
 Bård Vegar Solhjell, Philip Lote
2012:  Afrikas Horn og Den arabiske vår 
 Kai Eide, Leni Stenseth, Norsk folkehjelp, John Peder Egenæs
2013:  Ekstremisme på fremmarsj - Mangfold, respekt og verdighet 
 Sturla J. Stålsett, Margareth Olin, Øyvind Strømmen
2014:  Borgerkrigen i Syria - en geopolitisk krise? 
 Robert Mood, Guri Hjeltnes, Bernt Hagtvedt, Anne Sender, Yousef Assidiq
2015:  Folk på flukt 
 Marte Michelet, Hege Moe Eriksen, Simon Stranger, Jon Gangdal,  
 Oda Faremo Lindholm
2016:  Vold i nære relasjoner og migrasjon 
 Inga Marte Thorkildsen, Helene Uri, Hege Moe Eriksen, Frøy Gudbradsen,  
 Stein Inge Jørgesen
2017:  Omsorgssvikt og en verden i endring 
 Hilde Frafjord Johnson, Åsne Seierstad, Thomas Ergo, Helga Flatland,  
 Anders Torp

For tiende året på rad inviterer Høgskulen på Vestlandet og 
gode samarbeidspartnere til Samtidsdager på Høgskulen 
på Vestlandet.  I to dager løfter vi frem aktuelle tema i den 
norske samfunnsdebatten.


