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EKSKLUSIV 
FORHÅNDS-
VISNING 
Vi har gleden av å presentere 
en eksklusiv forhåndsvisning 
av dokumentaren “THE DARK 
MATTER OF LOVE” i anledning 
Schizofrenidagene 2013. 

Filmen er en sterk og personlig  
historie om tilknytnings- 
problematikk, og følger en 
jente fra et barnehjem i 
Russland til en forstadsfamilie 
i USA, hvor hun og sin nye 
familie får hjelp av bl.a.  
Dr Bob Marvin fra Circle of 
Security i etablering av nye 
omsorgsrelasjoner. 

Den prisbelønte regissøren 
Sarah McCarthy og  
Dr Bob Marvin vil delta  
på visningen, og intervjues 
om filmen.  



The Circle of Life – Tilknytning, relasjoner og personlighet

Schizofrenidagene 2013  

Hvordan påvirker tidlig samspill og tilknytningsmønstre et menneskes utvikling? 
I de tidlige møter, belyst gjennom nevrovitenskap, psykoanalyse og tilknytnings- 
forskning, dannes viktige premisser for videre utvikling hos individet. Hvilke psyko-
logiske ringvirkninger har disse tidligere møtene i senere møter med andre, som 
barn, ungdom og voksen, som pasient og til slutt, omsorgsperson? Hva kan vi som 
fagpersoner gjøre for å bryte vanskelige og uhensiktsmessige relasjonelle sirkler?

Med bidrag fra nasjonale og internasjonale forskere og fagpersoner, bl.a. Allan 
Schore, Andrew Chanen, Finn Skårderud, Per Høglend, Susan Hart og John Read. 

Det er en glede å ønske velkommen til Schizofrenidagene 2013
Påmelding www.schizofrenidagene.no 
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Samarbeidspartnere:
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10.00 Kultur: Tønes
 Åpning for Schizofrenidagene
10.30 The Circle of Life
 Lars Ravn Øhlckers - Sjefpsykolog, BUPA, Helse Stavanger; faglig leder for Schizofrenidagene 2013
11.00 Early right brain affect regulation and the origins of emotional well-being
 Allan Schore,  - PhD., UCLA
11:45 Pause
12.00 Kultur: Tønes
12.05 De første møtene: trygghet og tilknytning som grunnmur i utvikling -  
 og hva skjer når det går galt?
 Turid Suzanne Berg-Nielsen - Dr. Philos., NTNU/RKBU
12.40 Erfaringsinnspill: Jenta bak diagnosen. 
 Silje Marie Strandberg, erfaringsformidler; Lone Viste Fagerland, psykiatrisk sykepleier.
13.00 Lunsj
14:00 Miniseminarer – se neste side
16.00 Pause
16:15 Do you mind? Mentalisering som kompetanse i livets faser
 Finn Skårderud,  - Professor, psykiater og forfatter
17.00 Pause
17:15 Analyse av pasient-terapeut forholdet: Hva er det, og når virker det?
 Per Høglend,  - Prof. Dr. med., UiO
18:00 Is attachment theory the missing link in the relationship between childhood 
 trauma and psychosis?
 John Read  - Chair of Clinical Psychology, University of Liverpool
18:45 Slutt

Fagseminar   



onSdag 6. november 2013
A The Circle of Security: Theory, method and evidence - Part 1
 Robert  Marvin - PhD, Research Associate Professor, University of Virginia
B Metacognition and mentalization in severe mental disorder - Implications for treatment
  Paul Lysaker- PhD., Indiana University
C  Mentaliseringsbasert terapi - grunnleggende begreper
 Finn Skårderud - Professor, psykiater og forfatter
 Bente Sommerfeldt - Forsker og psykolog
D Right brain affect dysregulation, relational trauma, and psychopathogenesis
 Allan Schore - PhD., UCLA
E Foreldrementalisering og omsorgskompetanse i rusbehandling
 Kerstin Söderström - Psykologspesialist, PhD., Høgskolen i Lillehammer og Sykehuset Innlandet
F La du merke til det? Avgjørende forhold å se etter i observasjon og intervensjon i foreldre-barn samspill
 Turid Suzanne Berg-Nielsen  - Dr. Philos., NTNU/RKBU
G Allmennlegeseminar (1) Barn som pårørende - Omfang, reaksjoner og behov 
 (2) Fastlegens rolle - det vi MÅ gjøre, det vi KAN gjøre, og det ANDRE kan ta seg av
 Signegun Romedal - Fagrådgiver, BarnsBeste, Eivind Thorsen - Fagrådgiver, BarnsBeste, 
 Frøydis Gullbrå - Fastlege/forsker III, Marit Hafting, overlege/forsker II, BUP Voss og RBUP Vest
H Skam - Del I
 Marie Farstad - Forfatter, pedagog, og integrativ psykoterapeut
I International psychiatry - human support and cooperation
 Levent Kuey, general secretary, WPA (Turkey); Henrik Wahlberg, WPA zonal representative 
 for Northern-Europe (Finland)
J  Fra Refleks til Refleksjon. Å forstå og møte voldsutøvende fedre ut fra et mentaliseringsperspektiv
 Henning Mohaupt - Psykolog, Alternativ til Vold
K Psykisk helse hos ungdom. Presentasjon av resultat fra den prospektive populasjonbaserte Barn   
 i Bergen undersøkelsen fra Regional Kunnskapssenter for barn og unge. 
 Kjell Morten Stormark - Forskningsleder, RKBU Vest, prosjektleder, Barn i Bergen; Mari Hysing 
 - Spesialist i klinisk nevropsykologi; Liv Sand - Psykolog, stipendiat; Jens Skogen - Forsker
L Lederseminar – Muligheter og utfordringer i samhandlingsreformen for psykisk helse og rus.
 Forelesere blir ledere, byråkrater, politikere, brukere lokalt og nasjonalt. Se www.schizofrenidagene.no
M Livshistorier - narrativt arbeid med de lange linjer
 Gry Anette Øvstegård - Sosionom 1 /familieterapeut, SUS
N Om alkoholrelaterte fosterskader og konsekvenser for utvikling og samspill
 Gro Løhaugen - Nevropsykolog, SSHF, Åshild Skogerbø - Psykolog, SUS
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Miniseminar
kl 14.00-16.00
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09:00 Kultur: Tønes
 Åpning for Schizofrenidagene09:10 
09:10 Hilsen fra RKBU Vest - Reidar Jakobsen, leder, regionalt kunnskapssenter for barn 
 og unge – psykisk helse og barnvern – Vest
09:20 Attachment through time: An overview
 Robert Marvin- PhD, Research Associate Professor, University of Virginia
10:05 Prevention and early intervention for borderline personality disorder
 Andrew Chanen - Associate Professor, The University of Melbourne; Clinical Director, Orygen Youth Health

10:45 Pause
11:00 Kultur: Tønes
11:05 Utviklingstraumers konsekvenser for personlighetsutvikling
 Dag Øystein Nordanger - Dr. psychol., psykologspesialist, RVTS og RKBU Vest.
11:45 Smittet av vold - sekundær traumatisering
 Per Isdal - Psykologspesialist, Alternativ til Vold 
12:30 Erfaringsinnspill: Traumatisert? Ikke jeg nei!...
 Marius Sørensen-Sjømæling  - Erfaringsformidler; generalsekretær, BAR
12:50 Lunsj
14:00 Miniseminarer – se neste side
16:00 Pause
16:15 Personlighetsforstyrrelser; arv og miljø i et livsløpsperspektiv
 Theresa Wilberg - Overlege, Dr. med., Oslo Universitetssykehus
17:00 Pause
17:15 Exploring in security
 Jeremy Holmes - Professor, MD FRCPsych BPC, University of Exeter
18:00 Foreldreskapets psykologi - med barnet i mente
 Kerstin Söderström - Psykologspesialist, PhD., Høgskolen i Lillehammer og Sykehuset Innlandet
18:45 Slutt

Fagseminar   



torSdag 7. november 2013
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A The Circle of Security: Theory, attachment and evidence - Part 2
 Robert Marvin- PhD, Research Associate Professor, University of Virginia
B Prevention and early intervention for borderline personality disorder in youth - the HYPE program
 Andrew Chanen - Associate Professor, The University of Melbourne; Clinical Director, Orygen Youth Health
C Mentaliseringsbasert psykoterapi Finn Skårderud - Professor, psykiater og forfatter
D Mentaliseringsbasert miljøterapi
 Bente Sommerfeldt - Forsker og psykolog
E The Developmental Origins of Anxiety Disorders
 Jeremy Holmes - Professor, MD FRCPsych BPC, University of Exeter
F Treatment of Tourette Syndrome: From CBT to Deep Brain Stimulation and beyond
 John Walkup - Weill Cornell NY
G Allmennlegeseminar: 
 (1) Hvordan samtale med foreldre om barna? Og med foreldre og barn sammen? 
 (2) Tilgjengelige ressurser for fastleger 
 (3) God hjelp i barns hverdag - samarbeid og kunnskap om gode hjelpere
 Signegun Romedal - Fagrådgiver, BarnsBeste, Eivind Thorsen - Fagrådgiver, BarnsBeste
H Skam - Del 2 Marie Farstad - Forfatter, pedagog, og integrativ psykoterapeut
I Traumer i arv; et flergenerasjonsperspektiv Aina Basilier Vaage - Overlege, PhD., SUS
J  Partnervold og partnervalg. Om voldutsatte kvinners sårbarhet
 Elisabeth Christie Ørke - Psykologspesialist, Alternativ til Vold
K Psykisk helse hos ungdom. Presentasjon av resultat fra den prospektive populasjonbaserte Barn   
 i Bergen undersøkelsen fra Regional Kunnskapssenter for barn og unge. 
 Kjell Morten Stormark - Forskningsleder, RKBU Vest, prosjektleder, Barn i Bergen; Mari Hysing 
 - Spesialist i klinisk nevropsykologi; Liv Sand - Psykolog, stipendiat; Jens Skogen - Forsker
L Lederseminar – Muligheter og utfordringer i samhandlingsreformen for psykisk helse og rus.
 Forelesere blir ledere, byråkrater, politikere, brukere lokalt og nasjonalt. Se www.schizofrenidagene.no
M ROS - Relasjon og samspill i behandling av sedelighetsdømte
 Inge-Arne Teigset - Psykologspesialist, Oslo Universitetssykehus
N Unnvikende personlighetsforstyrrelse; kunnskapsbaserte tilnærminger?
 Theresa Wilberg - Overlege, Dr. med., Oslo Universitetssykehus
O (1) Hvordan spedbarnshjernen utvikler seg gjennom tilknytning og samhørighet 
 (2) Hvordan spedbarn utvikler strategier for å tilpasse seg omsorgspersonens vansker
 Wibecke Hansteensen - Psykologspesialist, Bufetat Midt-Norge, 
 Siw-Lisbeth Karlsen - Seniorrådgiver, Bufetat Midt-Norge
 

Miniseminar
kl 14.00-16.00



fredag 8. november 2013Fagseminar   
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09:00 Kultur: Tønes
09:05 Åpningshilsen – LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) 
09:15 Kunnskapsbasert personlighetspsykiatri; nåtid og framtid
 Øyvind Urnes- Seksonsoverlege, Oslo Universitetssykehus
10:00 Social withdrawal and violence - Reflections on Newtown
 John Walkup- Weill Cornell NY
10:45 Pause
11:00 Kultur: Tønes
11:05 En massemorder blir til; psykologien bak ekstreme handlinger
 Inge-Arne Teigset - Psykologspesialist, Oslo Universitetssykehus
11:40 Erfaringsinnspill: Skadet av omsorg
 Inger Løvetann Krogh - Erfaringsformidler
12:00 Lunsj
13:00 Offer og aktør; om ansvar og valg i gråsoner
 Einar Øverenget - Filosof
13:30 En norsk tragedie; en fortelling om hat
 Aage Storm Borchgrevink  - Forfatter og kritiker
14:15 Pause
14:30 En mer rettferdig verden blir tryggere for oss alle
 Jan Egeland- Europadirektør Human Rights Watch, tidligere Undergeneralsekretær i FN
 15:15 Gerd-Ragna Bloch Thorsens minneforelesning: Betydningen av behandlerens egne  
 holdninger. Er det viktig at behandleren er noenlunde normal selv?
 Ingvard Wilhelmsen - Professor, UiB og forfatter.
16:00 Slutt

Forbehold om feil og programendringer, se www.schizofrenidagene.no
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 Mandag 4. november kl 0900 – kl 1530. 
 Pris kr 1750

Relationer og den følsomme hjerne - en introduk-
tion til neuroaffektiv udviklingspsykologi 
Ved SuSan HaRt, pSykolog

Susan Hart er cand. psych. spesialist i psykoter-
api og spesialist og supervisor i barnepsykologi. 
Hun har utviklet psykoterapeutiske teorier og 
metoder basert på den neuroaffektive utvikling-
spsykologi, og holder kurs både i Danmark og 
internasjonalt.
For mer informasjon, se www.neuroaffect.dk 

På denne kursdagen, får du innsikt i, hvilke 
typer stimuli nervesystemet har behov for, i 
forhold til å sikre sunn personlighetsutvikling. 
Utgangspunktet er her, hvordan arousalregulering, 
følelsesmessig utveksling og affektiv avstemning  
er en forutsetning for å utvikle barnets følelses- 
messige kompetanser, og hvordan disse kompe- 
tanser senere kan utvikles hos f.eks barn, unge 
og voksne gjennom arousalregulering, affekt- 
avstemning og mentalisering. Der gjennomgås 
også hvordan disse kompetanser kan utvikles 
ut fra den nærmeste utviklingszone i senere 
utviklingsfaser, altså utenfor såkalte ”windows of 
opportunity”. Undervisningen vil inneholde teori, 
øvelser og illustrasjoner gjennom videoopptak.

Se  www.schizofrenidagene.no for mer informasjon

 Tirsdag 5. november kl 0900 – kl 1530. 
 Pris kr 2000

the Science of the art of psychotherapy
WitH doctoR allan ScHoRe 

Dr Allan Schore bør være et kjent navn for de 
fleste. Han har aldri før forelest i Norge, og 
blir bl.a. kalt «The American Bowlby» og «The 
Einstein of Neurobiology» og har formidlet sin 
forskning over et bredt spekter av akademiske 
og kliniske kanaler verden over. Hans klinisk- 
teoretiske arbeid knytter sammen fagfelt som 
tilknytningsteori, nevrobiologi og psykoterapi, og 
han er en av de fremste aktørene i det som ble 
kalt «hjernens tiår» samt bølgen av emosjonsfok-
us vårt fagfelt har sett de siste tyve årene. 
Hans arbeid fokuserer i stor grad på å integrere 
evidensen (psykiatrisk, psykologisk og biologisk) 
for å øke forståelsen av en rekke av de tera-
peutiske prosesser som vi alle opplever og hånd-
terer, med spesielt fokus på reguleringsprosesser. 
Gå ikke glipp av denne muligheten til å høre en 
de fremste tenkerne i vårt fagfelt!

Før lunsj: Working in the right brain: a model of 
clinical expertise for working with attachment 
trauma..

Etter lunsj: A paradigm shift in the therapeutic 
approach to clinical enactments.

Se  www.schizofrenidagene.no for mer informasjon
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Stavanger 4th and 5th 
November 2013

For invited researchers, and others 
interested in psychodynamic ap-
proaches to the psychoses.
Registration fee: NOK 500/75 euros
Registrations: schizofrenidagene.no; 
post@psykopp.no

Conference organisers: Schizo-
phrenia Days  2013, Stavanger Uni-
versity Hospital Psychiatric Division, 
SEPREP  (Centre for psychotherapy 
and psychosocial rehabilitation of 
psychosis), and ISPS Norway (the 
International Society for Psycho-
logical and Social Approaches to 
Psychosis).

Day 1, 4 November 2013
1000 Welcome. Prof Jan Olav Jo-
hannessen, N, on behalf of SEPREP, 
ISPS, Stavanger University Hospital, 
Psychiatric Information Foundation 
and the Schizophrenia Days 2013
1015 An overview over quantitative 
research on psychodynamic psycho-
therapy in psychosis. 
What has been done, and where do 
we stand? Professor Paul Lysaker, 
US
1115 Break

1130 Discussion of Prof Lysaker’s 
talk: Prof Svein Friis, N and Prof Bent 
Rosenbaum, DK. Comments from 
the audience.
1210 lunch
1300 Are psychodynamic psy-
chotherapies researchable? What 
elements should we focus on first? 
Prof Per Høglend, N
1400 Discussion of Prof Høglend’s 
Talk: Prof Suzanne Harder, DK. 
Comments from the audience
1420 Break.
1430 “Users’ perspective and 
preferences on research. What do 
the users think essential.”. Christine 
Rosenqvist, Cand. Polit/spec.
pedagoge, N
1515 What possible samples and 
subsamples do we have in psycho-
sis research? From prodromal  via 
first-episode to chronic patients. 
Prof Jan Olav Johannessen
1545 Randomized controlled study 
of effect of supportive psychody-
namic therapy for psychosis. 
Dr Angela Kennedy,UK and Dr Alison 
Summers, UK.
1645 Discussion of Drs Kennedy 
and Summers talk: Prof John Read, 
UK and Ass. Prof Jan-Ivar Røssberg
1730 End of day 1
1930 Dinner

Day 2, 5 November 2013
0830 The Danish psychodynamic 
oriented treatment projects. What 
have we learned? 
Professor  Bent Rosenbaum and 
Professor Suzanne Harder
0915 Discussion of Profs Rosen-
baum and Harder’s talk: Dr Alison 
Summer and Dr Brian Martindale, 
UK. Comments from the audience
1000 Break
1015 Trauma and psychosis. An 
update, with emphasis on possible 
research projects in psychotherapy 
research. Prof John Read, UK. 
1100 Comments by Prof Johan 
Cullberg, S.
1130 Group work:  Please design a 
project for researching psychody-
namic psychotherapy in non-affec-
tive psychosis. Consider a single-site 
project, a multicenter study, and 
different subsamples of psychosis, 
like First-episode, age-specific, 
gender-specific etc.
1300 lunch 
1345 Presentation in plenum. 
Discussion
1445 Summary. Prof Svein Friis
1515 End of seminar. Prof Jan Olav 
Johannessen 

Research conference: 
“Researching psychodynamic treatment of non-affective psychosis: is it possible?”



Øvrige arrangementer under 
Schizofreniuken
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Research conference: 
“Researching psychodynamic treatment of non-affective psychosis: is it possible?”

Schizofrenidagene arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon  og Stiftelsen Psykiatrisk 
Opplysning, i samarbeid med representanter fra RKBU Vest, SEPREP, Norsk Psykiatrisk Forening, Jæren DPS, 
IBUP (Institutt for Barne- og ungdomspsykoterapi), Stavanger kommune, BarnsBeste, Mental Helse Sør-Vest, 

Klubbgata Legesenter og  Rogaland LPP. 

•	 Skoledag mandag 4. november i Stavanger Forum

•	 HVa eR det Med den ungen? Kompetansehevingskurs for personell i barnehager, for helsesøstre og  

 studenter - mandag 4. november i Stavanger Forum

•	 HVa eR det Med Monica? Kompetansehevingskurs for lærere og helsesøstre - mandag 4. november og tirsdag  

 5. november i Stavanger Forum.  

•	 kultuRinnSlag: TØNES tar med seg sin gitar og sine Spellemannspriser og spiller under fagkonferansen  

 6. – 8. november

•	 SopHie calle – take caRe oF youRSelF – Utstilling på Stavanger Kunstmuseum - Gratis adgang for deltakere

•	 MyldRekVeld  på Sjøhusene i Stavanger – torsdag 7. november kl 20.00

•	 eXcluSiVe pReVieW FilM ScReening ’The Dark Matter of Love’ – onsdag  6. november kl 20 Stavanger Kino

•	 utStilling ‘Hvis klær kunne fortelle....’ Stavanger Forum 

•	 Årets	Schizofrenipub	er	Sting i Valberget 3, Stavanger sentrum

•	 puBlikuMSFoRedRag hele uka  – i PsykOpps lokaler, Stavanger Forum og Vitenfabrikken Sandnes

•	 godkJenningeR - Se www.schizofrenidagene.no

•	 Hotell – Finn aktuelle konferansehotell på www.schizofrenidagene.no

Mer informasjon på www.schizofrenidagene.no

pRiSeR FoR FagSeMinaR:

For informasjon og påmelding, se www.schizofrenidagene.no

Fagseminar 3 dager 

(inkl. miniseminar): 

Før 15.06: kr 4 400; før 15.08: kr 4 750; 

før 15.10: kr 5 150: deretter kr 5 500

enkeltdager:

Før 15.10 kr 2 200 per dag; deretter kr 2 500 per dag.

kun miniseminar:

1 dag: kr 650; 2 dager kr 1 200



NÅ ER 
LYDBOKEN 
HER – LEST 
INN AV 
FORFATTEREN 
SELV 
Bestselgeren ”Det er ikke 
mer synd på deg enn andre” 
av Ingvard Wilhelmsen har 
solgt i 11 000 eksemplarer 
siden den kom ut i 2011. 

www.psykopp.no
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Ingvard Wilhelmsen

– En bok om ansvar og frigjøring
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sen

Det er ikke m
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Hertervig Forlag

Ingvard Wilhelmsen

Det er ikke mer synd på deg enn andre
Hertervig Forlag

Ingvard Wilhelmsen

Det er ikke mer synd på deg enn andre
Hertervig Forlag

Forlag: Hertervig Forlag. Lest av: Ingvard Wilhelmsen, Kristine Skogen Westerlund og 
Gunn Lisbeth Gaarder. Lydinnspilling: Suksesslaboratoriet DA. Trykk: Daniel Engen 
Productions. Layout: Impress Media AS – impressmedia.no. Forsideillustrasjon: Per 
Dybvig. Utgivelse: 1. utgave. 1. opplag. ISBN 978 82 8216 135 0. 
Rettigheter: © Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 2013. Materialet i denne publikasjonen 
er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Stiftelsen 
Psykiatrisk Opplysning er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare 
tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, 
interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale 
kan medføre erstatningsansvar mm.

Denne boken er beregnet på mennesker som har låst seg fast i en offerrolle. Noe som ofte fører til 
ansvarsfraskrivelse.

Forfatteren tar utgangspunkt i en 30 år gammel kvinne som etter en vanskelig oppvekst går inn i en 
offerrolle. I samtale med forfatteren følte hun seg krenket da han sa at“det er ikke mer synd på deg enn 
på andre”. Til tross for dette tok hun et gjennomgripende oppgjør med egne holdninger og atferd, blant 
annet offerrollen. Hun oppnådde en helt ny frihet og et helt nytt ansvar.

Boken inneholder pasientens egen beretning, som kommenteres av forfatteren i kapitler om blant 
annet empati og konfrontering, skyld og skam, selvbilde, selvfølelse og selvtillit, oppmerksomt nærvær, 
personlighet og personlighetsforstyrrelser, og problemer knyttet til terapeutrollen og til diagnostikk 
innen psykiatrien. Boken illustrerer at uansett bakgrunn og livssituasjon, kan vi alle velge å se håpefullt 
på fremtiden.

Ingvard Wilhelmsen er professor ved institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist 
i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri, og har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for 
hypokondere. Wilhelmsen er mye brukt som foredragsholder i faglige og andre fora, og har skrevet flere 
populærvitenskapelige bøker som alle på forskjellige måter gir en innføring i, eller anvendelse av kognitiv 
terapi, som “Sjef i eget liv” og “Kongen anbefaler”. 

Ingvard Wilhelmsen

Det er ikke mer synd på deg enn andre

ISBN978-82-8216-135-0

9788282161350

www.schizofrenidagene.no



Uvanlige opplevelser er mer vanlig enn du tror. Overraskende mange opplever underlige og kanskje skrem-

mende tanker og inntrykk som de ikke tør å fortelle til andre, selv ikke til sin egen famille. Slike opplevelser

kommer ofte i perioder der en opplever mye stress og sover dårligere enn vanlig. For noen fører det til at

det blir vanskeligere å gå på skole og jobb, og noen isolerer seg fra venner og familie.

Slike opplevelser kan være tidlige tegn på en psykisk lidelse og bør undersøkes. Ved å søke tidlig hjelp er

det mulig å takle de problemene en sliter med til daglig, og minske sjansen for at fremtidige påkjenninger

kan føre til mer alvorlige psykiske lidelser senere i livet. Ring oss for råd og hjelp for deg selv eller om det

er noen du er bekymret for.

”Hvis jeg ikke fokuserer godt,
kommer andre tanker inn, og de har ingenting 

med hva jeg faktisk holder på med”

Vi treffes på 51 51 59 59 alle hverdager 08.00 - 15.00 og på Helsestasjon
for ungdom, Nytorget 1, hver onsdag 15.00 - 17.00. Sjekk: tips-info.com

Helse Fonna HF

SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG, DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK

TIT - Tidlig Intervensjons Team
telefon 907 61 525

”Det skal lite til før at jeg føler at hodet
er tomt som om tankene forsvinner hver gang

jeg begynner å tenke”

re
lo

ad
.n

o

TIPS-POP-150x150  11-04-13  12:19  Side 1



>  www.schizofrenidagene.no    > eller fyll ut skjema og fax oss på 51 93 88 01

oBS! Bindende påmelding, avbestillingsgebyr kr 700,-  Omfaktureringsgebyr kr 150,- 
 Avbestillinger etter 15.10.13 refunderes ikke.

Fagseminar alle 3 dager 
(Inkl. miniseminar)

Fagseminar onsdag 6. nov.  
(Inkl. miniseminar)
Fagseminar torsdag 7. nov  
(Inkl. miniseminar)

Fagseminar fredag 
8. november

Miniseminar onsdag 
6. november

Miniseminar torsdag 
7. november

Myldrekveld på Sjøhusene 
i Stavanger torsdag 
7. november kr 450 

Spesial Seminar 1 med 
Susan Hart mandag 
4. november kr 1 750

Spesial Seminar 2 med 
Allan Schore tirsdag 
5. november kr 2 000

Research Conference 
mandag 4. og tirsdag 
5. november kr 500

Film ’The Dark Matter of Love’ 
onsdag 6. november kr 100 
- Kun for konferansedeltakere

Navn

Etternavn

Adresse		 	 	 	 	 Telefon

Postnr	 	 	 Sted

Epost

Arbeidssted

Stilling

Fakturaadresse

Postnr	 	 	 Sted

oBS! Når vi har registrert din bestilling, vil du motta mail med fremgangsmåte for valg av miniseminar.

Oversettelse med leie av høretelefoner 
(kun plenumsforedrag) 3 dager kr 500
Oversettelse med leie av høretelefoner 
(kun plenumsforedrag) 1 dag kr 200

Buss fra flyplassen til Stavanger Forum 
kl 09 onsdag 6. november kr 100
Buss fra Stavanger Forum til flyplassen til 
kl 16 fredag 8. november kr 100

Tilleggstjenester

påMeLding: Schizofrenidagarrangementer 
4. – 8. november i Stavanger forum


