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De nære ting

VELKOMMEN TIL DEN 14. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN

De nære ting
7.– 8. SEPTEMBER 2017
Hvem og hva betyr mest for oss i våre liv? Er det de langsiktige målene, drømmene vi
bærer på om å realisere oss selv, om å nå lengre, høyere enn vi er for øyeblikket? Eller er
det først og fremst de dagligdagse fenomenene som vi knapt enser fordi vi har begynt
å ta dem som en selvfølge? Hva er egentlig «de nære tinge» som for de fleste av oss utgjør
brorparten av trådene i livsveven? Årets psykologikongress gir «nærheten» og hvordan
den preger våre liv, sin velfortjente oppmerksomhet.
Det skjer gjennom plenumsforedrag som tematiserer familie, selvfølelse, arbeid som
terapi, psykologi på TV, - sped og småbarns psykiske helse, familieoppfølging etter tap
og traumer og samlivsbrudd etc.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Psykologen i rettpsykologisk sammenheng
Hva kjennetegner superterapeuten?
Psykologers møte med utenforskap – hva gjør vi?
Etisk refleksjon
Personlighetsforstyrrelser
Emosjonsfokusert terapi for individ, par og familier
Dataspill – uskyldig tidsfordriv eller samfunnsbelastning?
Om prosesser i gruppe og organisasjon som lærings-, og utviklingsarena
Veier inn i ledelse. Et livsløpsperspektiv på lederen

Vi tilbyr deg to dager som veksler mellom «state of the art»-presentasjoner og praksisnære
symposier og foredrag.
Ikke minst har vi gleden av å by på faglige tungvektere som Ann Phoenix og Deborah Lee.
Vi ønsker deg velkommen til en inspirerende og lærerik kongress.

ANN PHOENIX er professor ved Institute of
Education, University of London, og er også
leder av Childhood Wellbeing Research Centre.
Hennes forskning fokuserer først og fremst
omkring begrepet sosial identitet, og hvordan
psykososiale opplevelser henger sammen med
sosiale prosesser. Hennes skriftlige publikasjoner
spenner fra helsepsykologi til sosialpsykologi
med temaer som maskulinitet/feminisme,
raseidentitet, foreldreskap og utvikling av
morsrollen.

DR DEBORAH LEE er leder av Berkshire
Traumatic Stress Service/South Central Veterans
Service i England og har også en bistilling ved
University College London. Hun har arbeidet
i traumefeltet i over tjue år, og har spesialisert seg
i behandlingen av PTSD og komplekse traumer.
Hennes kliniske og forskningsmessige interesser
ligger i å forstå og behandle skambasert PTSD
og selvkritikk. Hun har vært med å utvikle
«compassion-based therapy» i behandlingen av
traumer, og har skrevet mye om dette temaet
i artikler og bøker.

BLANT ANDRE BIDRAGSYTERE I PLENUMSALEN:
•
•
•
•
•
•
•

MONICA ISAKSTUEN, forfatter
GURO ØIESTAD: Hva snakker vi egentlig om, når vi snakker om selvfølelse?
SILJE REME: Arbeid som terapi for psykiske lidelser
JAN OLE HESSELBERG og PEDER KJØS – Psykologi på TV
VIBEKE MOE: Sped- og småbarnsalderen: sårbarhet, håp og muligheter
ATLE DYREGROV: Familieoppfølging etter tap og traumer
SISSEL GRAN: Samlivsbrudd – løsrivelsesprosessens psykologi

Kongressen godkjennes som 15 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for spesialitetene.

VIL DU PRESENTERE EN POSTER?
Du vil da få delta på hele kongressen til STUDENTPRIS – medlemspris kr 2.500
Du kan presentere et forskningsarbeid eller skriftlig arbeid til spesialiteten, gjerne innenfor kongressens
hovedtema, men dette er ingen betingelse. Posterutstillerne må være tilgjengelig for spørsmål i kaffe
pausene begge dager og under mottagelsen på kongressens første dag. Forslag med tittel og sammendrag
på maks 200 ord innsendes innen: 30. mai til

Forskningspolitisk Utvalg
E-post: Leder av FPU, Roger Hagen, Roger.Hagen@svt.ntnu.no
www.psykologforeningen.no

program
TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017
Kl 0800 – 0930
Kl 0930 – 1000

Kl 1000 – 1030

Sal A

Sal A

Kl 1030 – 1050
Kl 1050 – 1150

Sal A

Kl 1150 – 1250
Kl 1250 – 1330

Sal A

Registrering og kaffe

Kl 0900 – 1000

Velkommen ved Heidi Tessand, visepresident
i Norsk Psykologforening
Kulturinnslag

Kl 1000 – 1030

Kaffepause og postere

Plenumsforedrag
DEBORAH LEE: Compassion focused therapy

Kl 1030 – 1200

Symposium – parallelle sesjoner

Kl 1200 – 1300

Lunsj

Kaffepause og postere

Kl 1300 – 1345

Plenumsforedrag
ANN PHOENIX: Parenting practices and everyday
family lives

Kl 1345 – 1410

Lunsj

Kl 1410 – 1450

Plenumsforedrag
GURO ØIESTAD: Hva snakker vi egentlig om,
når vi snakker om selvfølelse?

Kl 1450 – 1510

Kl 1410 – 1430

Sal A

Kaffepause

Kl 1430 – 1510

Sal A

Årets doktorgrad

Kl 1510 – 1600

Kl 1600

Kl 1510 – 1640

Symposium – parallelle sesjoner

Kl 1640 – 1700

Kaffepause

Kl 1700 – 1745

Sal A

Dialogmøte: JAN OLE HESSELBERG og PEDER KJØS
– Psykologi på TV

Kl 1745

Sal A

Prisutdeling
Åse Gruda Skards pris for popularisering av
psykologisk kunnskap

Kl 1815

Sal A

Åpning av kongressen ved MONICA ISAKSTUEN,
forfatter

Plenumsforedrag
SILJE REME: Arbeid som terapi for psykiske lidelser

Kl 1330 – 1410

FREDAG 8. SEPTEMBER 2017

Mottagelse

Sal A

Plenumsforedrag
VIBEKE MOE: Sped- og småbarnsalderen:
sårbarhet, håp og muligheter
Kaffepause

Sal A

Plenumsforedrag
ATLE DYREGROV: Familieoppfølging etter tap
og traumer
Kaffepause

Sal A

Plenumsforedrag
SISSEL GRAN: Samlivsbrudd – løsrivelsesprosessens
psykologi
Avslutning
Heidi Tessand, visepresident i Norsk Psykologforening

Forskningspolitisk utvalg er ansvarlig for den nasjonale psykologikongressen og har bestått av:
Roger Hagen, NTNU • Jens Thimm, UiT • Lin Sørensen, UiB • Hanne Weie Oddli, UiO • Bernadette
Christensen, Atferdssenteret • Bjørnhild Stokvik, Psykologforeningen (sekretariatet)

PÅMELDING TIL PSYKOLOGIKONGRESSEN 2017:
Påmelding gjøres på www.psykologforeningen.no/kurs og utdanning og er
bindende 5 uker før start – ingen refusjon av konferanseavgiften etter dette!
Avmelding må skje skriftlig!

HOTELLRESERVASJON
THON HOTELL BRISTOL
COMFORT HOTEL XPRESS

enkeltrom kr 1655 per døgn
enkeltrom kr 880 per døgn

dobbeltrom kr 1955
dobbeltrom kr 930

Alle priser er inkludert frokost.
For å være garantert avtalepris må bestillingen gjøres senest innen 16. august 2017 via denne linken:
http://sites.web123.no/AJMHotellMegleren/NorskPsykologforening/rombestilling
psykologikongressen2017/paamelding.cfm?pAction=Form

KONGRESSAVGIFT 2017:
Medlemmer påmelding før 30. juni
Medlemmer påmelding etter 30. juni
Studenter (medl.) påmelding før 30. juni
Studenter (medl.) påmelding etter 30. juni
Pensjonistmedlem påmeldt før 30. juni
Pensjonistmedlem påmeldt etter 30. juni

kr
kr
kr
kr
kr
kr

4.200
4.900
2.500
3.000
2.500
3.000

Ikke medlemmer
Ikke medlemmer
Studenter ikke medl.
Studenter ikke medl.

kr
kr
kr
kr

AVMELDINGSFRIST: 1. AUGUST 2017

påmelding:
www.psykologforeningen.no/kurs og utdanning

6.250
6.650
3.000
3.700

