ISPS – The international society for psychological and
social approaches to psychoses – har lange tradisjoner i
Norge, selv om den formelle norske avdelingen først ble
stiftet på Hamar 14. oktober 2004.
I 1997 ble ISPS formelt stiftet som en organisasjon
i London og siden har det vokst frem mer enn 60
nasjonale foreninger. ISPS er nå representert på
alle kontinent. ISPS Norge vil arbeide for at de
humanistiske behandlingstradisjoner skal ha en tydelig
plass innen norsk psykisk helsearbeid. Vi vil stimulere
til utbredelse og videreutvikling av vitenskapelige
behandlingstilnærminger som vektlegger relasjonen
som utgangspunkt og virkemiddel for å forstå og hjelpe
mennesker med psykiske problemer.
Vi vil favne vidt og ønsker alle med interesse for
tilnærminger som; dramaterapi, kunstterapi, danseterapi,
samtaleterapi, fysioterapi, musikkterapi, bildeterapi med
flere, hjertelig velkomne til å være med i dette viktige,
interessante og stimulerende fellesskapet. ISPS vil samle
fagfolk, pasienter, brukere, familie og andre interesserte
for å fremme og sikre utviklingen av gode psykososiale
behandlingsmåter ved psykoselidelser.
Med vennlig hilsen
ISPS Norge

ISPS Norge c/o SEPREP, Keysers gate 4, 0165 Oslo
E-post: post@ispsnorge.no. Tlf: 23 25 60 50. Mobil 450 20 164
www.ispsnorge.no

Den internasjonale foreningen for psykologiske
og sosiale tilnærminger til psykoser

INFORMASJON OM ISPS NORGE

Medlem i ISPS
Som medlem får du medlemskap i ISPS Norge og ISPS International.
Du får også tilsendt tidsskriftet «Psychosis» som er et internasjonalt
vitenskapelig tidsskrift for psykologiske, sosiale og integrative
tilnærminger til psykoseforskning og -behandling. Som medlem i ISPS
får du tidsskriftet gratis! Tidsskriftet fyller et tomrom i den vitenskapelige
litteraturen, og vil fokusere på psykologiske behandlingsmetoder: Er disse
effektive alene eller i kombinasjon med medikamenter? Hva er effektive
komponenter i psykologiske behandlingsformer? Er diagnosene vi bruker
«vitenskapelige»? Hva i livet bidrar til psykoseutvikling og hva beskytter?
Redaktører er: John Read (ansv.), Jukka Aaltonen, Richard Bentall, Brian
Koehler, Tania Lecomte og Jan Olav Johannessen.

Formål:
• Fremme bruk av egnede psykoterapiformer og annen psykologisk
behandling for personer med psykoselidelser
• Fremme integrering av psykologisk forståelse og behandlingsmetoder
i den helhetlige behandlingsplanleggingen for personer med
psykoselidelser
• Fremme tilpasset bruk av psykologisk forståelse og behandling i alle
faser av psykotiske tilstander
• Fremme bruk av støttebehandling som inkluderer psykoedukasjon,
individual-, familie- og nettverkstilnærming som har sin opprinnelse i
psykologiske tilnærminger til psykoser
• Formidle nyere forskning på psykologisk behandling, forebyggende
tiltak og psykososiale behandlingsprogrammer for mennesker med
psykoselidelser

Styret
ISPS Norge skal ha et styre bestående av 11 medlemmer. Vi tilstreber at styret skal
bestå av personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn og erfaringskompetanse.

• Fremme videreutdanning og veiledning av personer som jobber med
psykologisk behandling, psykososiale intervensjoner og forebygging av
mentale lidelser

-Det er ønskelig at alle deler av landet er representert
-Styremedlemmene velges for to år om gangen
-Leder velges årlig

• Øke kunnskapen om og bruk av tilnærminger som bidrar til den enkeltes
bedringsprosess og livsmestring, for personer med psykoselidelser

Årsmøte
ISPS Norge skal ha årsmøte i forbindelse med foreningens årlige nasjonale
fagkonferanse. Årsmøteinnkalling sendes ut sammen med invitasjon til
fagkonferanse, senest to måneder før denne avholdes.
Innmelding
For å bli medlem i ISPS, gå inn på hjemmesiden vår og klikk på den grønne
knappen.
Mer informasjon om medlemskap finner du på www.ispsnorge.no.
Du finner oss også på facebook.
En sentral samarbeidspart er SEPREP, som ivaretar sekretærfunksjonen.

• Øke kunnskapen om pårørendes perspektiv mht. psykoselidelser
og hvordan dette kan bidra til bedring og mestring for personer med
psykoselidelser

statutter for isps Norge

ISPS tilbyr også medlemskap for institusjoner.

ISPS NOrge

Medlemskap
Alle som arbeider med/har interesse for mennesker med psykoseproblematikk kan være medlem; Helse- og sosialfaglig personell,
pedagogisk personell, pasienter/brukere og deres pårørende.

