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PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR
08.30–10.00

Registrering. Kaffe/te/rundstykker

10.00–10.10

Velkommen ved ISPS Norge
Nasjonale retningslinjer
} Jan Olav Johannessen

10.10–10.20

Kultur

10.20–11.00

Surviving, Existing, or Living: Phase-specific therapy for severe psychosis
} Pamela Fuller

11.00–11.15

Pause

11.15–12.00

Pamela Fuller fortsetter

12.00–12.15

Pause

12.15–13.00

Med livet på vent
} Hannah Petrie

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.45

Pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse – hvorfor samarbeider
ikke psykiske helsetjenester godt nok, og hvorfor bør vi gjøre det?
} Bente Weimand

14.45–15.00

Pause

15.00–16.30

Parallellsesjoner

16.40–17.30

Årsmøte i ISPS

19.00

Aperitif i baren. Festmiddag

Parallellsesjon 1
15.00–15.45

Pragmatisk psykoterapi ved psykoser
} Leif Jonny Mandelid

15.45–16.30

Gjennomleve psykosen / psykosens mening / medikamentellfri behandling
} Jan Magne Sørensen

Parallellsesjon 2
15.00–15.45

Hva betyr Tid - Trygghet - Mening - Kontinuitet i oppfølging av barn som
pårørende?
} Ellen K. Kallander

15.45–16.30

Når «Skybert» blir en uvenn – psykoser og psykoselignende tilstander hos
barn og ungdom
} Kjersti Karlsen

PROGRAM FREDAG 23. JANUAR
09.00–09.10

Velkommen
Kulturinnslag

09.10–09.40

Perspektiver på bedringsorientert omsorg
} Jan Kåre Hummelvoll

09.40–10.25

Jobbmestrende oppfølging. CBT ved psykoser.
} Sigbjørn Nordengen og Terje Solbakken

10.25–11.00

Pause/utsjekking. Vafler.

11.00–11.45

Meningsaspektets betydning
} Lars Danbolt

11.45–12.00

Pause

12.00–12.45

Kunnskapssyn og praksis.
Hva lærer vi av historiske feilgrep – og hva med oss når vi blir historie?
} Tor Johan Ekeland

12.45–13.00

Pause

13.00–13.45

Tor Johan Ekeland fortsetter

13.45–14.00

Avslutning
} Jan Erik Nilsen

14.00–15.00

Lunsj

14.30

Felles drosje til togstasjonen

Vel hjem!

FOREDRAGSHOLDERE
Avd. overlege og professor

Jan Olav
Johannessen

Johannessen er professor i psykiatri ved Stavanger Universitetssykehus, hvor
han er avdelingsoverlege ved Div. psykisk helse. Han har tidligere vært leder
i Norsk psykiatrisk forening og president i ISPS og er nå styremedlem i ISPS
internasjonale styre og ISPS Norge. Johannessen har ledet arbeidet rundt
den Nasjonale retningslinjen «Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser». Han er årets innleder for konferansen.

PhD i klinisk psykologi/ Doctoral degree in clinical psychology

Pamela
Fuller

Dr. Fuller tok sin doktorgrad ved Florida Universitet. Som privatpraktiserende
klinisk psykolog ved Frontier Psychological Associates i Evanston, Wyoming,
arbeider hun med unge og voksne i fht traumebehandling, kriseintervensjon, spiseforstyrrelser, psykoterapi ved psykose og andre alvorlige psykiske
lidelser. Dr. Fuller jobber ut fra et syn om at alle personer har evne til fremgang og endring slik at de får oppleve tilfredsstillelse i seg selv og i sine liv.
Mer informasjon om Dr. Fuller finner du på http://pamelafullerphd.com

Erfaringskonsulent

Hannah
Petrie

Petrie har tidligere fulgt basal eksponeringsterapi (BET) og i ettertid fulgt
utdanningen Medarbeider med brukererfaring (MB). Hun har skrevet boka
«Ung Jente» og er hovedperson i dokumentaren «Hannah – et liv i to virkeligheter». Hun holder foredrag om hvordan det er å være ung med psykisk
lidelse. Mer informasjon om Petrie finner du på http://forfatterhannah.com

PhD. forsker og psykiatrisk sykepleier

Bente
Weimand

Weimand leder forskergruppen: «Brukere og pårørendes erfaringer»,
FoU-avdelingen, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Hennes doktorgradsstudie «Sammenvevde liv – å være pårørende til personer
med alvorlige psykiske lidelser» tar for seg hvordan man møter de pårørende i psykisk helsetjeneste. Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger hjelp og støtte for å være det.

}

Sjaman, healer, livscoach, kurs- og foredragsholder

Jan Magne
Sørensen

Sørensen er erfaringskonsulent, kurs- og foredragsholder. Han har inspirert
mange mennesker med sine sterke historier og evne til å fortelle. Sørensen har
en rekke ganger vært omtalt og intervjuet i aviser, magasiner, radio og på lokalTV. Sørensen har også erfaring med deltakelse i debatter. I 2011 mottok
han ytringsfrihetsprisen i psykisk helsevern. Mer informasjon om Sørensen
finner du på http://jeg-er.no/ .

Psykologspesialist i klinisk psykologi

Leif Jonny
Mandelid

Mandelid arbeider som privatpraktiserende psykolog og undervisningsleder
for SEPREPs UPP. I år leder han sitt 11. toårige seminar om psykoterapi ved
psykoser. Han foreleser jevnlig, skriver artikler, kronikker og debattinnlegg.
Hans kliniske erfaringen spenner seg fra mange forskjellige deler av det
psykiske helsevern. Han har drevet fagutviklingsarbeid og prosjekter som
program for tidlig intervensjon ved psykose, økt brukermedvirkning, etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) og introduksjon av
metoden Illness Management and Recovery (IMR).

Sosionom, master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, stipendiat

Ellen Katrine
Kallander

Kallander har master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Arbeidserfaringen er fra Bufetat, barnevern og minoritetsarbeid. I dag har hun
et stipendiat ved FOU avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus, i en nasjonal multisenter studie om barn som pårørende. Hennes
doktorgradsarbeid fokuserer på unge omsorgsgivere – barns bidrag som
pårørende hjemme og i familien, og hvilke konsekvenser har det for livskvalitet, psykisk helse, sosiale ferdigheter og utdanning? Hun holder foredrag,
har publisert bokkapitler og fagartikler, samt utført oppsummeringen; Helsedirektorats rapport (IS‐2011) Oversikt over Helse‐ og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007–2010, på vegne av BarnsBeste.

}

Psykologspesialist med klinisk fordypning i barn og ungdom

Kjersti
Karlsen

Karlsen har arbeidserfaring fra barnevern, autismefeltet, rusbehandling,
nevropsykologi og flere års praksis fra psykosepost for ungdom. Hun har
tilleggsutdanning i psykoterapi ved psykoser (SEPREP) og familieskolen (TIPS
Sør-Øst). Karlsen har et spesielt fokus på å øke kompetansen på psykoser i
BUP-feltet, samt implementere varighet av ubehandlet psykose (VUP) som
kvalitetsindikator i psykisk helsevern for barn og ungdom.

Professor i psykisk helsearbeid

Jan Kåre
Hummelvoll

Hummelvoll er utdannet sykepleier med cand.mag i samfunnsfag og doktorgrad i folkehelsevitenskap. Han har arbeidet med undervisning og forskning
innen psykisk helsearbeid i mange år med særlig vekt på praksisnær forskning
både i institusjon og i kommunehelsetjeneste. Han har bl.a. utgitt bøkene
«Helt – ikke stykkevis og delt» og «Etiske utfordringer i praksisnær forskning»,
i tillegg til andre bøker og artikler. Hummelvoll er i dag ansatt ved Høgskolen
i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap.
Butikkmedarbeider på Kiwi

Sigbjørn
Nordengen

Nordengen har gjennom prosjektet «Jobbmestrende oppfølging» gått fra å
være «varig arbeidsufør» til å ha fast stilling som butikkmedarbeider. Før han
ble syk tok han fagbrev som glassblåser ved Hadeland Glassverk. Dokumentaren «Erklært helt ufør - fikk fast jobb» kan lastes ned på NRK P2, EKKO,
http://www.nrk.no/ho/1.11679949 . Nordengen er også med i filmen «Tankens kraft» laget i et samarbeid mellom Norsk Forening for Kognitiv Terapi
og TIPS Sør-Øst.

Phd. og professor

Lars
Danbolt

Danbolt er Forskningsleder ved Religionspsykologisk senter, Sanderud i Sykehuset Innlandet HF og professor ved Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.
Han forsker og publiserer på temaer relatert til tro, livssyn, helse og behandling, bl.a. relatert til psykoselidelser. I den senere tid har han forsket på
meningsaspektets betydning (resiliens) knyttet til behandling av psykoselidelser.

Professor i sosialpsykologi

Tor Johan
Ekeland

Ekeland er ansatt ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har doktoravhandling i «Meining som medisin. Ein analyse av placebofenomenet og
implikasjonar for terapi og terapeutiske teoriar». Han har klinisk erfaring
innen psykisk helsevern og Ekeland har bidratt med forskning innen recovery-perspektivet, og epistemologiske studier med relevans for praksis. Av
publikasjoner kan nevnes «Konflikt og konfliktforståelse» og «Meistring og
myndiggjøring».
Tiltaksleder for JMO ved DPS Gjøvik

Terje
Solbakken

Solbakken er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykiatri og psykosebehandling (SEPREP) og utdannet Kognitiv terapeut ved psykose. Han
har jobbet i flere år på en sikkerhetsavdeling for mennesker med en alvorlig
sinnslidelse, vært leder av ambulant team ved DPS Toten/Gjøvik og er nå
tiltaksleder i Jobbmestrende oppfølging ved DPS Gjøvik.

VELKOMMEN TIL HAMAR-REGIONEN
Med sitt stabile klima, varierte natur, rike kulturarv og
et vidt spekter av aktiviteter, kan Hamarregionen by på
opplevelser året rundt. Beliggenheten mellom Mjøsa og
fjellviddene gjør at alt ligger til rette for vandring, sykling,
golf, fiske, ridning eller ski - enten langrenn eller alpint.
Hamarregionen ligger også midt i smørøyet hvis du søker
kvalitet, mattradisjoner og det gode liv. Her ligger storgårdene på rekke og rad med en rik kulturarv og vertskap
som byr på seg selv. Mat med lokal identitet ivaretas her.
Av viktige signalbygg/ -arenaer kan nevnes: Domkirkeodden, Jernbanemuseet, Vikingeskipet, Skibladner, Ankerskogen svømmehall og det nye Kulturhuset.
For mer informasjon se http://www.visit-hedmark.no/no/
hamarregionen/#sthash.j9uE7DDP.dpuf

ARRANGØR
ISPS Norge i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF,
Divisjon Psykisk helsevern,
Avd. for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

PRISER

PÅMELDING

HOTELL

Fagkonferanse 2 dager
(inkl. dagpakke)
Påmelding før 1. des.: 2.495,Påmelding etter 1.des.:
Medlem kr. 2.795,Ikke medlem kr. 2.995,-

n

Påmeldingen gjøres elektronisk på: ispsnorge.no

n

n

Fagkonferanse 1 dag
(tors. eller fre. inkl. dagpakke)
Påmelding før 1. des.: 1.995,Påmelding etter 1.des:
Medlem kr. 2.295,Ikke medlem kr. 2.595,n

Festmiddag torsdag
på Rica Hotel Hamar
Pris kr 680,-

NORGE

n

Evt. spørsmål kan rettes til:
isps@sykehuset-innlandet.no
n

Alle påkrevde felt må fylles ut
for å bli registrert. Bindende
påmelding.
(Særskilt matbehov bes oppgitt ved påmelding)

Rica Hotel Hamar
Telefon +47 62 35 01 00
E-post:
rica.hotel.hamar@rica.no
www.rica.no
Hotell bestilles og betales
individuelt. Husk å oppgi
«ISPS» for oppgitte spesialpriser.
n

Priser per døgn per person
inkl. frokost
n

Siste påmeldingsfrist:
20. desember
n

Enkeltrom kr 900,Dobbeltrom kr 650,Rica Hotel Hamar ligger 4 km
nord for Hamar sentrum.
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