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ØVRIGE BIDRAGSYTERE I PLENUMSALEN:

Utenforskap og diskriminering

• PANELSAMTALE LEDES AV NORA SVEAASS
• MOA NYAMWATHI LØNNING (Røde kors)
• REIDAR SCHEI JESSEN (UiO)
• SNEFRID MØLLERSEN (Finnmarkssykehuset)
• JANNICKE GODØ (Sivilombudsmannen)
• SHANTI SACHANE (Forening for interkulturell psykologi)
• GURI HESTFLÅTT GABRIELSEN (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
• NIKOLAJ KUNØE (Lovisenberg)
• KATRIN GLATZ BRUBAKk (NTNU)
• LEIF EDWARD OTTESEN KENNAIR (NTNU)
• ELISABETH MYRSTAD (privatpraksis)
• INGVILD STJERNEN TISLØV (Bufetat) og KARIM LEKHAL (TFCO Sandvika)
• KARL ELDAR EVANG (privatpraksis)

9.– 10. SEPTEMBER 2021, OSLO KONGRESSENTER
Årets psykologikongress er viet diskriminering og utenforskap. Vi ser på hva diskriminering
og utenforskap betyr for dem som erfarer dette og hva psykologer kan gjøre både for å mot
virke og endre uheldige og skadelige mønstre. Psykologer er opptatt av, og har en plikt til
ikke å diskriminere eller bidra til utenforskap. Samtidig vet vi at vi kan trå feil og kanskje
får vi ikke alltid øye på slike komplekse prosesser og hva disse kan bety i praksis.
Hovedinnleggene på kongressen representerer ulike bidrag til hvordan vi kan forstå og møte
mennesker som har opplevd eller opplever diskriminering, stigmatisering, forfølgelse eller
utenforskap. Temaer som seksualitet, funksjonsnedsettelse, etnisitet, tvangsbehandling,
torturrehabilitering og rasisme blir belyst, både fra et psykologisk og et menneskerettslig
perspektiv. Kongressen vil inneholde plenumsforedrag, panel diskusjoner og symposier,
og innleggene er basert på forskning, klinisk erfaring og egenerfaringer.
Linjer trekkes mellom menneskers belastende erfaringer, klinisk praksis og et rettighets
orientert perspektiv. Målet er å bidra til kunnskap og forståelse hos psykologer, og dermed
et bedre utgangspunkt for vårt engasjement med enkeltklienter, med familier og med
samfunnet som helhet.

Kongressen godkjennes som 14 timers vedlikeholdskurs for spesialitetene.

Keynotes ved Pat Ogden og Mike Slade

PAT OGDEN (Ph.D.) er en pioner
innen somatisk psykologi og
kroppsorientert traume
behandling. Hun er grunnlegger
av Sensorimotor Psychotherapy
Institute og medgrunnlegger
av Hakomi-instituttet, tidligere fakultet ved
Naropa University. Hun er kliniker, internasjonal
foreleser og banebrytende forfatter innen somatisk
psykologi. Hun vil i sitt foredrag si noe om fall
gruver som terapeuter kan støte på når de
arbeider med klienter med forskjellig sosio
kulturell bakgrunn; terapeutiske alternativer
og strategier for å støtte kulturelt sensitive
intervensjoner.

Stikkord for symposiene:
• Om rehabilitering av torturerte – torturert og glemt
• Kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens
• Samisk urfolk – utenforskap og usynliggjøring
• Tvang/skjerming/tvangsmedisinering
• Jobbfokusert behandling av psykiske lidelser: Hva, hvordan & hvorfor?
• My favourite mistakes – også psykologer diskriminerer
• Fagetikk (fagetisk råd)
• Lovisenberg – om reduksjon av tvang
• Utfordringer ved bruk av tolk i behandling – barnevern/voldssaker/overgrep
• Intervensjoner for å fremme mental helse på flere nivåer i organisasjonen

MIKE SLADE, professor i psykisk
helsegjenvinning og sosial
inkludering ved University of
Nottingham. Han vil i sitt
foredrag integrere internasjonal
forskning på tre overlappende
områder: menneskerettigheter, recovery og peer
support arbeid. Han vil snakke om forholdet
mellom menneskerettigheter og psykisk
helsevern, samt argumentere for at recoveryorientert samfunnstransformasjon er nødvendig
for å håndtere diskriminering.

program
TORSDAG 9. SEPTEMBER 2021
Kl 0800 – 0930

Registrering og kaffe

Kl 0930 – 1000

Velkommen ved Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening
Kulturinnslag

Kl 1000 – 1030

FREDAG 10. SEPTEMBER 2021
Kl 0900 – 1030

Plenumsforedrag ved Mike Slade, University of Nottingham (video):
Recovery: from stigma to human rights and citizenship
Marte Ylitalo, Jæren Recovery College: Recoveryprosesser, sett fra brukernes
side

Åpningsforedrag

Kl 1030 – 1050

Kaffepause og postere

Kl 1030 – 1050

Kaffepause og postere

Kl 1050 – 1110

Kl 1050 – 1200

Panelsamtale: Utsatte grupper, rettigheter og psykologisk behandling
(ledes av Nora Sveaass)
Moa Nyamwathi Lønning, Røde kors (om rehabilitering av torturerte)
Reidar Schei Jessen, UiO (kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens)
Snefrid Møllersen, Finnmarkssykehuset (samisk urfolk – utenforskap og
usynliggjøring)
Jannicke Godø, Sivilombudsmannen (tvang/skjerming/tvangsmedisinering)
Shanti Sachane, Forening for interkulturell psykologi (om rasisme i og
utenfor terapirommet)

Plenumsforedrag ved Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU: Sex, Covid og
singelliv

Kl 1115 – 1205

Plenumsforedrag ved Elisabeth Myrstad, privatpraksis: Behandling tilpasset
pasienten, eller omvendt?

Kl 1205 – 1300

Lunsj

Kl 1300 – 1400

Symposium – parallelle sesjoner

Kl 1415 – 1500

Plenumsforedrag ved Ingvild Stjernen Tisløv, Bufetat og Karim Lekhal,
TFCO Sandvika: Diagnose fattig - om å ha et levekårsperspektiv i møte
med ungdom med alvorlig atferdsproblematikk.

Kl 1500 – 1530

Plenumsforedrag ved Karl Eldar Evang, privatpraksis: Alvorlige traumer
i forbindelse med diskriminering/rasisme

Kl 1530

Avslutning

Kl 1200 – 1300

Lunsj

Kl 1300 – 1320

Plenumsforedrag ved Guri Hestflått Gabrielsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet: Norges utfordringer med diskriminering og rettigheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kl 1320 – 1340

Plenumsforedrag ved Nikolaj Kunøe, Lovisenberg: Lovisenbergmodellen
for tvangsreduksjon

Kl 1340 – 1410

Plenumsfordrag ved Katrin Glatz Brubakk, NTNU: «Når virkeligheten ikke
stemmer» – om arbeid i felt med traumatiserte barn i ustabile betingelser

Kl 1410 – 1430

Kaffepause

Kl 1430 – 1530

Symposium – parallelle sesjoner

Kl 1530 – 1645

Plenumsforedrag ved Pat Ogden, Sensorimotor Psychotherapy Institute
(video): Sensorimotor Psychotherapy in Context: Sociocultural Perspectives

Kl 1645 – 1705

Kaffepause

Kl 1705 – 1740

Årets doktorgrad

Kl 1740 – 1800

Prisutdeling
Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap
Mottagelse

VIL DU PRESENTERE EN POSTER?
Du vil da få delta på hele kongressen til 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 kaffepausene begge dager og under mottagelsen på kongressens første dag.
Forslag med tittel og sammendrag på maks 200 ord innsendes innen: 20. juni til kongress
komiteen ved Leif Edward Ottesen Kennair, E-post: kennair@ntnu.no

PÅMELDING TIL PSYKOLOGIKONGRESSEN 2021:
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!!

KONGRESSAVGIFT 2021:
Medlemmer påmelding før 30. juni
Medlemmer påmelding etter 30.juni
Studenter (medl.) påmelding før 30.juni
Studenter (medl.) påmelding etter 30.juni
Posterutstillere

kr 4.500
kr 5.100
kr 1.500
kr 2.000
kr 2.500

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke

medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer

kr 6.500
kr 6.950
kr 2.000
kr 2.500

PÅMELDINGSFRIST: 30. JULI 2021

Påmelding via www.psykologforeningen.no
Kongresskomitéen som er ansvarlig for den nasjonale psykologikongressen har følgende
medlemmer: Bernadette Christensen, UiO • Nora Sveaass, Emeritus, UiO, • Ida Stange
Bernhardt, UiO • Signe Hjelen Stige, UiB • Leif Edward Ottesen Kennair, NTNU • Arnhild
Lauveng, visepresident Psykologforeningen • Bjørnhild Stokvik, Psykologforeningen
(sekretariatet)
Vi ønsker deg velkommen til to spennende dager i september som veksler mellom «state of
the art»-presentasjoner og praksisnære symposier og foredrag.

