
UTDANNINGSAVDELINGEN

Norsk psykologforening – utdanningsavdelingen
Pb 419 Sentrum, N-0103 Oslo
Tlf: 23 10 31 30 | Fax: 22 42 42 92

FPP-SEMINAR OG ÅRSMØTE 2019
(Foreningen for psykologer i privat praksis, med og uten driftstilskudd)

17.–19. oktober, på Scandic Solli, Oslo – like ved Nationaltheateret T-bane og 
jernbanestasjon 

TEMA: 
«Hvordan overkomme hindringer for dypere emosjonelt arbeid» 
Torsdag 17. oktober
12.00–13.00: Registrering og lunsj
13.00–13.10: Åpning ved leder i FPP, Ragnar Kværness
13.10–17.00: Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig, Norsk Institutt for Intensiv korttids dynamisk 

psykoterapi – ISTDP
17.15–18.30: Årsmøte i FPP

Fredag 18. oktober
09.00–12.00: Psykologspesialist Jan Reidar Stiegler, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi – NIEFT
12.00–13.00: Lunsj
13.00–14.00: Psykologspesialist Jan Reidar Stiegler fortsetter. 
14.15–17.00: Panelsamtale mellom foreleserne, ledet av psykologspesialist og fagredaktør i TNPF, 

Kjersti Gulliksen 
19.00 Aperitiff, med kulturinnslag fra Jon Hjørnevik og Dagfinn Iversen. 
20.00 Festmiddag

Lørdag 19. oktober
09.00–12.30: Norsk psykologforening, forhandlingsavdelingen: Informasjon og nytt fra foreningen
12.30–13.30: Lunsj / Avslutning

Seminaret er subsidiert og forbeholdt medlemmer av FPP. Også ikke-medlemmer kan være med på 
seminaret, under forutsetning av at de melder seg inn i FPP før seminaret starter. (De det gjelder får e-post 
om dette) Medlemsavgift er 300,– kroner. 

Seminaret søkes godkjent som fritt spesialistkurs og vedlikeholdskurs for spesialitetene. 
Seminaravgift er 3500,– kr. (dekker lunsj, kaffe, småmat i løpet av dagen, samt leie av lokale) Påmelding til 
festmiddagen 18.10, som koster 350,– kroner og inkluderer aperitif og kulturinnslag, skjer ved påmelding til 
konferansen. Hver enkelt ordner overnatting på hotellet. Ønsker man å bo på konferansehotellet, får man 
en kode ved påmelding som kan brukes for å få rabattert overnatting.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, og forslag til kandidater til valgene, må sendes styret innen 
26. september, til ragnarpsykolog@yahoo.no

Sted og dato: 17.–19. oktober 2019, Hotell Scandic Solli, Oslo. 
Avmeldingsfrist: 11. september 2019 (ingen refusjon av seminaravgift etter denne dato)
Seminaravgift: kr 3500,– (pluss medlemsavgift på 300,– kroner for dem som ikke er medlemmer fra før) 
Kursnr.: 925-19

Påmelding via www.psykologforeningen.no/Kurs og utdanning
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