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Psykologikongressens oppgave har siden dens oppstart vært å bringe

frem relevant psykologisk kunnskap, slik at dette kan føre til handling

på både mikro- og makronivå. Årets kongress vil prøve å farge et stort

lerret denne gangen ved å se på kontinuumet fra tidlig forebygging til

behandling, og hvor de ulike foredrag og symposium er knyttet til dette

fokuset. Hovedforedragene vil denne gangen fokusere på positive

mestringsprosesser hos barn og unge, hvilke faktorer som fører til

positive utfall i psykoterapi, og hvordan vi utvikler vår psykoterapeu-

tiske kompetanse gjennom et langt yrkesliv. Kongressen er også fylt opp

med andre spennende plenumsforedrag som spenner fra temaer som

ungdomsgjenger til betydningen av arbeid for vår psykiske helse, samt

symposium som omhandler forebyggende behandling blant barn og

unge i kommunen til seksualitet som et tema i psykoterapi. Det skulle

derfor være en sjelden god anledning til å fylle opp kunnskapsbanken

i forhold til mange ulike temaer, og vi ønsker dere velkommen til en

begivenhetsrik kongress, som vi håper både blir tankevekkende og

interessant.

den 11. norske psykologikongressen
4.–5. september 2014

Fra kunnskap til handling



Ann S. Masten 
er professor i utviklingspsykologi ved University of Minnesota. Hennes forskning har vært
fokusert rundt risiko og utviklingen av resiliens hos barn og unge. Hun har vært særlig opptatt
av de prosesser som fører til en positiv tilpasning og gode utfall, og hvordan man kan skape
gode systemer rundt barn og unge og deres familier, slik at ulike kriser man opplever kan
føre til gode løsninger og utfall.     

David Orlinsky
er professor i klinisk psykologi ved University of Chicago. Hans forskning har særlig dreid
seg om prosesser og utfall knyttet til psykoterapeutisk behandling, og på karakteristi-
ka og egenskaper fokusert rundt terapeuters profesjonelle utvikling fra novise til ekspert.
I de siste tjue år har han ledet en stor internasjonal studie i forhold til terapeutisk utvik-
ling. Hans foredrag vil være om psykoterapeutens opplevelse av kompetanse.  

Bruce Wampold
er professor i klinisk psykologi ved University of Wisconsin og forskningsleder ved
Modum Bad. Han er kjent for en integrativ tilnærming til psykoterapeutisk behandling
og sin forskning knyttet til hvilke ulike komponenter som gir positive resultater i terapi.  

Erik Falkum
er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for forskning
og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Forholdet
mellom arbeid og psykisk helse er et sentralt tema i hans forskning, som blant annet
omfatter studier av helsepsykologi, stress, utbrenthet og rehabilitering ved psykoser.
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Ellinor Major
er psykolog og divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun er utdannet psykolog ved
UiO (1990); dr.philos (1996) med avhandling om traumatisk stress. Hun har vært sjef -
 psykolog ved Psykososialt senter for flyktninger; (1996–2000). Fra 2000 til dags dato
har hun arbeidet i ulike stillinger i helseforvaltningen; Prosjektleder i Statens helsetil-
syn (prosjekt om traumatisk stress). Avdelingsdirektør og senere divisjonsdirektør i
Helsedirektoratet (psykisk helse og rus). Divisjonsdirektør Folkehelseinstituttet (Divisjon
for psykisk helse (fra 2011).

Mons Bendixen 
er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved NTNU. Han skrev sin Ph.D.-avhandling på utvik-
ling av antisosial atferd med fokus på ungdom og antisosiale gjenger ved UiB i 2006. Hans
forskning omfatter for øvrig seksuelle overgrep og trakassering, holdninger til voldtekt, samt
bedømmelser av nedsettende ord og uttrykk brukt overfor jenter og gutter. De senere årene
har han i økende grad benyttet evolusjonspsykologiske modeller i studier av trakassering,
aggresjon, sjalusi og feiltolkning av sosiale signaler.     

Linda Lai
professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøgskolen BI. Hennes spesial-
felt er beslutningspsykologi («judgment and decision making») og motivasjonspsy-
kologi samt sosial makt og påvirkning. Lai har bl.a. gitt ut bøkene «Dømmekraft» (1999)
og «Strategisk kompetanseledelse» (3.utg. 2013) og kommer i løpet av 2014 med en ny
bok om sosial makt og påvirkning i jobbsammenheng. Forskningsartikkelen «What makes
you click?» fra 2013 er en av de mest leste noensinne i journalen «Social Influence». 

Kongressen godkjennes som 15 timers fritt spesialkurs
og vedlikeholdskurs for spesialitetene.
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Forskningspolitisk utvalg er ansvarlig
for den nasjonale psykologikongressen,

og har bestått av:  

roger hagen, NTNU • jens thimm, UiT
anita lill hansen, UiB • anne inger helmen borge, UiO

bernadette christensen, Atferdssenteret
ane johnsen lien, NPF (sentralstyret)

bjørnhild stokvik, NPF (sekretariatet)

vil du presentere en poster?

Du vil da få delta på hele kongressen
til studentpris – medlemspris kr 2.450,-

Du kan presentere et forskningsarbeid eller skriftlig arbeid til spesialiteten,
gjerne innenfor kongressens hovedtema, men dette er ingen betingelse. Post-
erutstillerne må være tilgjengelig for spørsmål i kaffepausene begge dager og
under mottagelsen på kongressens første dag.  Forslag med tittel og sammen-
drag på maks 200 ord innsendes innen: 30. mai til

Forskningspolitisk Utvalg
NORSK PSYKOLOGFORENING 
Pb. 419 Sentrum, 0103 OSLO. 
Faks 22 42 42 92.
E-post: leder av FPU, Roger Hagen:
Roger.Hagen@svt.ntnu.no
www.psykologforeningen.no



Tidligere psykologikongresser:

1. Norsk Psykologikongress i 2003: Emosjon og kognisjon
2. Norsk Psykologikongress i 2004: Fra gener til psyke
3. Norsk Psykologikongress i 2005: Positiv psykologi i praksis
4. Norsk Psykologikongress i 2006: Kunnskapsbasert psykologisk praksis

– nye utfordringer
5. Norsk Psykologikongress i 2007: Utvikling – Endring – Livsløp
6. Norsk Psykologikongress i 2008: Klar ferdig gå! Motivasjon er første skritt …
7. Norsk Psykologikongress i 2010: Mot normalt! Normalitet og avvik i psykologien
8. Norsk Psykologikongress i 2011: Krig og fred og sånn … konflikt og dialog
9. Norsk Psykologikongress i 2012: Født sånn – blitt sånn?:

Narsissisme og antisosial atferd
10. Norsk Psykologikongress i 2013: Fornuft og følelser
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Tidligere årets doktorgrader:

årets doktorgrad 2003: tor endestad:
Kan metaforer bidra til forståelse av følelser?

årets doktorgrad 2004: bente storm mowatt haugland:
Fedres alkoholmisbruk – konsekvenser for
familien og barna.

årets doktorgrad 2005: hilde hetland:
Lederen som inspirator i moderne organisasjoner.

årets doktorgrad 2006: oddgeir friborg:
Resiliens: Hva er det og hvordan måle det?

årets doktorgrad 2007: margrethe seeger halvorsen:
Hvilken betydning har pasienters selvbilde 
for endring i psykoterapi?

årets doktorgrad 2008: simon nygaard øverland:
Psykisk helse og trygd.

årets doktorgrad 2010: tore aune:
Prevention of Social Anxiety in Older Children
and Young Adolescents.

årets doktorgrad 2011: kari anne r. vrabel:
A five-year follow-up study of longstanding eating 
disorders – influence from personality disorders
and child sexual abuse.

årets doktorgrad 2012: linn t fikke:
Non-suicidal self-injury in adolescents: Executive 
functions and the role of serotonin in impulsivity.

årets doktorgrad 2013: åshild tellefsen håland:
Behavioral group therapy for obsessive-compulsive 
disorder in Norway: An effectiveness study and the
relationship of metacognitions and early maladaptive
schemas to treatment outcome.
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Registrering og kaffe

Velkommen ved Tor Levin Hofgaard,
president i Norsk Psykologforening
Kulturinnslag 

Åpning av kongressen: Bent Høie,
helse- og omsorgsminister 

Kaffepause og postere

Åpningsforedrag: Dr. Ann Masten,
University of Minnesota:
Ordinary magic

Lunsj

Årets doktorgrad

Plenumsforedrag: Ellinor Major,
Folkehelseinstituttet:
Psykisk helse: prioriteringsdilemmaer, forebyggings-
paradokser og utfordringer

Kaffepause

Symposium – parallelle sesjoner

Plenumsforedrag: Erik Falkum, UiO og Oslo
Universitetssykehus: Jobbe med stemmer i hodet?
Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig
psykisk lidelse. 

Prisutdeling:
Åsa Gruda Skards pris for popularisering av
psykologisk kunnskap
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Åpningsforedrag: Dr. David Orlinsky,
University of Chicago: 
Therapist development.

Kaffepause og postere

Symposium – parallelle sesjoner

Lunsj

Plenumsforedrag: Bruce Wampold,
University of Wisconsin/Modum bad:
What makes psychotherapy work? 
The humanistic elements

Kaffepause

Plenumsforedrag: Mons Bendixen, NTNU:
Ungdomsgjenger: Myter og fakta

Plenumsforedrag: Linda Lai, BI:
Makt og maktbaser 

Tor Levin Hofgaard,
president i Norsk Psykologforening

kl. 0900–1030

kl. 1030–1050

kl. 1050–1210

kl. 1210–1310

kl. 1310–1400 

kl. 1400–1420

kl. 1420–1520 

kl. 1520–1600

kl. 1600

Sal A

Sal A

Sal A

Sal A

Avslutning
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Dag 2  fredag 5. september 2014



SYMPOSIER

PÅ NORSK PSYKOLOGIKONGRESS 

4.–5. september 2014

symposier torsdag 4. september

symposium 1a:

Seksualitet som tema i psykologisk behandling

symposieleder og bidragsytere:
• Sidsel Schaller, er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi og spesialist i klinisk

sexologi. Hun er tilknyttet Norsk institutt for karakteranalyse.
• Stéphane Vildalen er spesialist i klinisk psykologi med nevropsykologi og spesialist i 

klinisk sexologi og arbeider ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. 
• Olav Henriksson Bendiksby er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi og

spesialist i klinisk sexologi. Han er for tiden doktorgradsstipendiat ved Universitetet
i Oslo hvor han forsker på seksualitet. 

For å overleve er mennesker avhengig av emosjonell nærhet og fysisk kontakt. Seksualitetens
hovedfunksjon er å danne relasjoner som sikrer overlevelse gjennom ivaretakelse, god
psykisk og fysisk helse og produksjon av nye generasjoner. Seksualitet er en medfødt
egenskap som ligger til grunn for evnen til tilknytning, utvikling av empati og kjærlighet.
Likevel er seksualitet i utviklingsmessige og relasjonelle perspektiver utelatt i de fleste helse-
faglige sammenhenger.



symposium 1b:

Behandling av alvorlige angstlidelser:
Fra manual til klinisk praksis

symposieleder og bidragsytere:
• Bjarne Hansen, Psykologspesialist/Post Doc, Institutt for klinisk psykologi,

Universitetet i Bergen/ OCD-teamet, Helse Bergen
• Gerd Kvale, Psykologspesialist/ professor, OCD-teamet Helse Bergen/ Institutt for

klinisk psykologi, Universitetet i Bergen)
• Hans M. Nordahl, Psykologspesialist/ professor, Psykologisk institutt, NTNU

I løpet av livet rammes 15–20 % av en angstlidelse og de fleste utvikler lidelsen før de
fyller 25 år. Ubehandlede angstlidelser har en tendens til å bli kroniske og utgjør en av
de vanligste årsakene til uføretrygd i ung alder. 

Forskningslitteraturen viser at angstlidelser kan behandles og i kontrollerte studier
oppnår rundt 70% av pasientene klinisk betydningsfull bedring. Dette gjelder også når
behandlingen foregår innen en ordinær poliklinisk ramme, selv om pasientens problemer
er komplekse og selv om pasienten har flere alvorlige tilleggsproblemer og diagnoser. 

Ofte presenteres disse imponerende resultatene uten viktige forklaringer og forbehold.
I flere av studiene rapporteres det at ulike behandlere og behandlingssteder oppnår
forskjellige resultater, selv når samme behandlingsmanual blir benyttet. Under symposiet
vil forhold som kan være viktige for å forstå slik variasjon tas opp. Det vil også bli vektlagt
at psykologisk håndverk til enhver tid befinner seg i et spenningsfelt mellom dokumen-
terte prinsipper og metoder og behov for individuell tilpasning. Dette gjør også hver
eneste behandling til et krevende og spennende detektivarbeid der en sammen med
pasienten må knekke koden for hva som er drivkraften i angstlidelsen og hvordan en
best kan bryte de negative mønstrene. Under symposiet vil behovet for fleksibel bruk
av manualer, kliniske betraktninger, råd, tips og funderinger vektlegges. 



symposium 1c:

Hvordan jobbe med forebygging blant barn og unge i kommunen?

symposieleder og bidragsytere:
• Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist i Nøtterøy kommune.
• Bibbi Schjødt, psykologspesialist, Bergen kommune (Helsestasjon,
PPT, Barne- og Familieteam) 

Symposiet vil ta for seg følgende problemstillinger:
Psykologisk behandling i førstelinjen – hvordan skiller det seg fra behandling i spesialist-
helsetjenesten?

Hvordan bevege psykologrollen fra individrettet arbeid til mer systemrettet arbeid? 
Hvorfor er det nyttig og nødvendig med både individ- og system/overordnet fokus?
Hvilke dragkamper og utfordringer møter vi i kommunepsykologfeltet?
Hvordan kan psykologer bruke sin kompetanse i arbeid med Psykologforeningens
nye satsingsområde «forebygging for barn og unge»?

Psykisk helsearbeid i kommunene og psykologenes deltakelse i lavterskel psykisk helse-
hjelp er i rask utvikling. Det er store overlapp mellom folkehelsearbeid, helsefremming,
forebygging og lavterskeltjenester. Mange faggrupper skal samarbeide om viktig arbeid.
Kunnskap om psykisk helse skal oversettes til praksis på nye måter, på nye arenaer, for
andre faggrupper, på ulike nivå. Økt innsats og kompetanse skal gi økt effekt for den
enkelte og samfunnet. Men hvordan skal dette skje på best mulig måte? Mye kommune-
jobbing handler om dette: Å gå opp nye stier i ulendt terreng. Uten et klart overblikk og
god kommuneforståelse er det lett å gå seg bort. 

Symposiet vil belyse praksisfeltet; bredden og kompleksiteten, og samtidig gi noen
klare svar. Dette vil vi gjøre gjennom å beskrive sentrale føringer og kommunale behov,
rolleutforminger, faglige dilemmaer og veier til løsninger. Vi presenterer konkrete
eksempler og praktiske grep, og vil gjerne få flere innspill og erfaringer fra salen.

symposium 1d:

Gruppebehandling for pasienter med rus og avhengighetslidelser

symposieleder og bidragsytere:
• Espen Ajo Arnevik, psykolog og PhD, leder for Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, Oslo

Universitetssykehus og 1. amanuensis II, Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo



Gruppebehandling er et sentralt behandlingselement i døgnbehandling for pasienter
med rus og avhengighetslidelser. Hva vet vi om effekten av dette behandlingselementet?
Har vi kunnskap om hvilke pasienter som nyttiggjør seg dette best, og vet vi om pasient-
grupper som kan ta skade av gruppebehandling? I hvor stor grad brukes kunnskapen vi
har i den kliniske praksis? Dette er spørsmål som vil reises i symposiet. Kunnskapsgrunn-
laget vil presenteres, og det vil legges opp til diskusjon og deling av erfaringer fra praksis. 

symposium 1e:

Psykologiske kontrakter og motivasjon i horisontale relasjoner

symposieleder og bidragsytere:
• Therese E. Sverdrup, Post Doc. ved institutt for strategi og ledelse, NHH. Forsker i 

FOCUS, et bedriftsrettet og tverrfaglig forskningsprogram i samarbeid med 
næringslivet ved NHH

• Kristin Woll, Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Norges Arktiske Universitet. 
Forsker i NFR-programmet «Opplevelser i nord». 

I organisasjons- og ledelsesfag er mye av forskningen basert på studier av hierarkiske
organisasjoner med det formål å forstå det vertikale forholdet mellom ledere og an-
satte, ofte med hovedfokus på leder. I moderne organisasjonsformer der organisa-
sjonsgrenser opphører og mennesker samhandler på tvers av organisatoriske grenser
samt i virtuelle omgivelser, er det ikke lenger formelle og vertikale strukturer som er
gjeldende. Vi har derfor et større behov for å forstå hva som motiverer til samhandling
i horisontale relasjoner.

Dette symposiet diskuterer hvordan psykologiske kontrakter kan anvendes for å forstå
hva som motiverer mennesker til samhandling i horisontale relasjoner. Kristin Woll
presenterer hvordan det i opplevelsesindustrien (for eksempel Finnmarksløpet, Film-
festivaler osv.), er behov for å forstå hva som motiverer deltakerne til å gjennomføre
såkalte co-creation prosesser. Mens, Therese Sverdrup presenterer forskning knyttet
til hva som motiverer teammedlemmer til å bidra til hverandre og teamet.  Vi legger opp
til faglig refleksjon og diskusjon om hvilken retning organisasjons- og ledelsesfaget bør
gå for å forstå horisontale relasjoner i moderne organisasjoner. 



symposier fredag 5. september

symposium 2a:

E-terapi og digitale helseløsninger:
nye arenaer og nye utfordringer 

symposieleder og bidragsytere:
• Svein Øverland, SuperEgo AS.
• Anne Kristine Bergem, Incita AS

E-terapi, digital terapi, onlineterapi eller telepsykiatri; det finnes en rekke navn på de nye
internettbaserte løsningene for psykologisk behandling og helsefremmende arbeid. 

Symposiet vil presentere en oversikt over feltet, fra interaktive hjemmesider og mobil -
applikasjoner til bruk av chat og kryptert videokonferanse. Det vil bli gitt eksempler både
på typer av digitale helseløsninger og på hvordan de kan brukes frittstående og som
supplement til «standard» terapi. 

Målet med symposiet er å informere om muligheter og begrensninger innen feltet. Inn-
holdsmessig vil det bety at det vil bli gitt anbefalinger knyttet til praktiske forhold, lov-
pålagte administrative tjenester og etiske retningslinjer.

Fremstillingen vil rette seg både mot personer uten og med noe erfaring fra feltet, og
deltagerne vil inviteres til å dele sine tanker og erfaringer med de andre. 



symposium 2b:

Fra løfterike forskningsfunn til praktisk gjennomføring i
«den virkelige verden». 

symposieleder og bidragsytere:
• Henrik Natvig, psykologisk institutt, universitetet i Oslo
• Hilde Pape, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Oslo 

Virker helsefremmende eller forebyggende tiltak som forventet og i så fall; hvordan om-
sette forskningsbasert kunnskap om effektive intervensjoner i praksis? I hvilken grad
kan funn fra «forskningsverdenen» overføres til den «virkelige verden»? 

Dette er spørsmål som er relevante i forhold til et bredt spekter av framstøt for å på-
virke mennesker, enten det dreier seg om det enkelte individ (terapi) eller om tiltak ret-
tet mot store befolkningsgrupper (primærforebyggende tiltak).

I dette symposiet vil vi, med utgangspunkt i forskning om rusforebygging i skolen, rette
fokus mot de ovennevnte spørsmålene.  Bakgrunnen er at enkelte studier tyder på at
denne type tiltak kan motvirke rusmiddelbruk blant ungdom, men oftest er slike gun-
stige effekter blitt kartlagt i studier der forholdene er lagt til rette for å oppnå størst
mulig effekt. I «den virkelige verden» er forholdene sjelden like optimale. Det har da
også vist seg at presumptivt gode forebyggingsprogrammer kan være vanskelig å
gjennomføre i praksis. Hvordan forholde seg til denne problematikken ved valg av til-
tak og intervensjonsstrategier?  



symposium 2c:

Søvnvansker hos barn og unge: risikofaktorer og konsekvenser. 

symposieleder og bidragsytere:
• Mari Hysing, RKBU, UniHelse
• Silje Steinsbekk, Førsteamanuensis ved Psykologisk Intitutt, NTNU

og psykologspesialist ved BUP, St Olavs Hospital.

Søvnvansker er hyppig forekommende hos barn og unge, og stadig flere unge sover
mindre. Dette har viste seg å påvirke barn og unges fungering på en rekke viktige om-
råder, som psykisk helse og skolefunksjon. På dette symposiet vil vi presentere nye
forskningsresultater på søvn fra småbarnsalder til ungdomsalder.  Samvariasjon med
psykisk helse vil vektlegges, samt presentasjon av andre risikofaktorer for utvikling av
søvnvansker i de ulike utviklingsperiodene.  Hos de aller minste vil vi presentere hvor-
dan søvnrutiner og foreldres psykiske helse er relatert til utvikling av søvn over tid.  Vi
vil også ha fokus på hvordan digital mediebruk og skole er relatert til søvn hos ungdom.
Praktiske implikasjoner for kartlegging, forebygging og behandling vil bli presentert og
diskutert. 



symposium 2d:

Øvelser i etisk refleksjon

symposieleder og bidragsytere:

• Halvor Kjølstad, Psykologspesialist. Kjølstad Psykologtjeneste. Leder av Psykologrådet 
1987–2001. Medlem av Statens Helsepersonellnemnd 2001–07. Medlem av tilsynsutvalget 
for dommere 2003–11.

• Gisken Holst, Psykologspesialist. Seksjonsleder i Personal- og organisasjons-
avdelingen i Helse Bergen HF. Leder av Fagetisk råd siden 2010 

Det finnes ikke alltid noe fasitsvar på fagetiske spørsmål. Det er mange meningsberet-
tigede både innenfor og utenfor psykologenes rekker. Til syvende og sist er det psyko-
logene selv som er ansvarlige for de grensene som trekkes, for hva de finner fagetisk
forsvarlig.  I dette symposiet legger vi til rette for at deltakerne skal kunne utvikle sin
etiske kompetanse sammen med kolleger. 

Vi tilbyr en mulighet for å trene på etisk refleksjon, og å utveksle synspunkter på mulige
løsninger på fagetiske dilemmaer hentet fra psykologers dagligliv.  Deltakerne vil få
presentert ulike kasus som til sammen beskriver et bredt utvalg av gjenkjennelige situa-
sjoner. Deltakerne inviteres deretter til å komme med sine synspunkter. Sesjonen blir
ledet av Halvor Kjølstad, og leder av Fagetisk råd Gisken Holst vil bidra med kommen-
tarer og er tilgjengelig for spørsmål fra salen.



symposium 2e:

Årsaker og konsekvenser av destruktiv ledelse i arbeidslivet 

symposieleder og bidragsytere:
• Ståle Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen

hvor han leder forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK).
• Anders Skogstad, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i

Bergen, spesialist innen samme temaområde og seniormedlem i forskningsgruppen FALK. 
• Leo Kant, psykolog og seniorrådgiver ved FALCK NUTEC i Bergen. Han er også doktor-

gradskandidat ved Universitetet i Bergen hvor han har vært stipendiat i forsknings-
gruppen FALK.

Vi har gjennom en rekke år studert forekomsten av, årsaker til og konsekvenser av både
aktive og passive former for destruktiv ledelse. Herunder har vi sett på hvilke former for
ledelse som kan være destruktive, og hvorvidt ledere kan være både konstruktive og
destruktive i sin ledergjerning. Vi har videre sett på forekomsten av ulike former for
destruktiv ledelse med utgangspunkt i representative data hvor underordnede vurderer
sine ledere. Viktig spørsmål er selvsagt hvilke faktorer hos lederne selv og i deres
arbeidssituasjoner som predisponerer for slik atferd, samt hvilke konsekvenser slik
ledelse har for ansatte og for organisasjonen. Er det slik at kvinnelige ledere vurderes
mer negativt enn menn når de viser slik ledelse? Og ikke minst, hvilken rolle spiller med-
arbeiderne for hvorvidt ledere opptrer destruktiv eller konstruktivt.  

ddd



Hotellreservasjon

Thon Hotel Spectrum:
enkeltrom kr 995 per døgn • dobbeltrom kr 1195

Grand Hotel:
enkeltrom kr 1395 per døgn • dobbeltrom kr 1645

Clarion Hotel Royal Christiania:
enkeltrom kr 1445 per døgn • dobbeltrom kr 1645

Alle priser er inkludert frokost.
For å være garantert avtalepris, bestill hotellrom via
http://www.ajm.no/hotell/psykologforeningen
innen 4. august 2014 – eller tlf. 23131515.

Kongressavgift 2014:

• Medlemmer påmelding før 30. juni: kr 3.900
– Ikke medlemmer kr 5.950

• Medlemmer påmelding etter 30.juni: kr 4.600
– Ikke medlemmer kr 6.350

• Studenter (medl.) påmelding før 30.juni: kr 2.450
– Studenter ikke medl.kr 2.950

• Studenter (medl.) påmelding etter 30.juni: kr 2.950
– Studenter ikke medl.kr 3.650

• Pensjonistmedlem påmelding før 30.juni: kr 2.450
• Pensjonistmedlem påmelding etter 30.juni: kr 2.950

Avmeldingsfrist: 31. juli 2014
Påmelding: Meld deg på via
www.psykologforeningen.no/kurs og utdanning



Påmelding til
psykologikongressen 2014
4.–5. september 2014 oslo kongressenter

og er bindende 5 uker før start
– ingen refusjon av konferanseavgiften etter

dette! Avmelding må skje skriftlig!

Påmelding gjøres på:

www.psykologforeningen.no/
kurs og utdanning




