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Schizofrenidagene for 22. gang

all you need is love

FOrnuFT Og FølelSer
Om aFFeKTiVe liDelSer

Schizofrenidagene arrangeres for 22. gang og handler i år om de helt nødvendige, men noen ganger problematiske 
og vanskelige følelsene.

Følelser og fornuft angis ofte som motpoler, men lever som regel i harmoni. Når følelsene sveller, kan det imidlertid 
virke som de nærmest drukner den fornuftsmessige siden slik at vi får problemer med å tenke klart.

Affektive lidelser er benevnelsen på en gruppe sykdommer som kjenntegnes ved at følelsene svinger for mye, enten 
bare i en retning som ved de rene depressive tilstandene, eller mellom depressive og oppstemte faser som ved de 
bipolare lidelsene.

Depresjon er en utbredt tilstand som i løpet av livet vil ramme om lag 20% av den kvinnelige befolkning og 10% av 
den mannlige. Depresjoner er sammensatte lidelser som virker vel så mye inn på kropp og funksjon som på “psyken”, 
og gir derfor liten mening til skillet mellom kropp og sjel som filosofen Descartes var opphav til. Psykologene Berge 
og Repål har mer treffende kalt de depressive lidelsene for”lykketyver”, fordi de stjeler selvtillit, energi og livslyst 
fra oss.

En sykdomstilstand som er så hyppig forekommende, som like gjerne rammer statsministere som industriarbeidere 
og helsearbeidere, bør kanskje snart erkjennes og aksepteres som enhver annen sykdomstilstand? En erkjennelse 
av at vi alle kan rammes, vil kanskje gjøre sykdommen lettere å bære.

Årets konferanse vil fra ulike vinkler belyse blant annet forekomst, utvikling, konsekvenser og behandling innen det 
affektive lidelsesspekteret. Konferansen har bred internasjonal deltakelse, stor tverrfaglighet og er godkjent av de 
fleste fagforbund. Vi kan love deg både interessante foredrag og gode diskusjoner. I tillegg har vi krydret det faglige 
programmet med kunst, kultur, og musikk for å vekke følelser, stimulere og engasjere.

Av forelesere kan nevnes: Michael Thase, Jan Scott, Larry Davidson, Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, 
Jan Roar Bjørkvold, Kari Killen, Arne Repål og Ole Andreassen.

Schizofrenidagene er også ment å være et sted for å treffe kollegaer, utveksle erfaringer og knytte kontakter.

Vi ønsker velkommen og håper at du vil la deg engasjere og utfordre.

Elin Skogen
Organisatorisk leder

Helle Schøyen
Faglig leder



Start årets Schizofrenidager med spesielle fagseminar

SpeSialSeminar 1: mandag 1. november kl. 09.00 - 15.30. Pris kr 1.500,- inkl kaffe/te og lunsj. 
Møteleder: Åsne Gro Sandvik, fagutviklingssykepleier, SUS, Psykiatrisk divisjon.

Fin i KOnTaKTen. Samspillet mellom miljøpersonell og pasient. rune Karlsen, høgskolelektor, Høgskolen i Bodø

Det du skriver avspeiler det du tenker. Følelser eller fakta i pasientjournaler?
Miljøpersonell har oppfatninger om hvordan de oppfører seg, og hvordan samspillet mellom dem og pasienten er. Disse 
idealene inneholder normer for gode holdninger og god oppførsel. Hva personalet faktisk gjør, og hvordan samspillet faktisk 
er, utgjør realiteten. 

En analyse av pasientjournalene gir oss konkrete eksempler på at det kan være en stor avstand mellom ideal og realitet. 
Når personalet kritisk gransker pasientjournaler som de selv har skrevet, blir denne avstanden bevisstgjort. En kan dermed 
forbedre sin praksis og sine holdninger slik at det en faktisk gjør tilfredsstiller både ens egen og helseforetakets faglige 
ambisjoner.

SpeSialSeminar 2: Tirsdag 2. november kl. 10.00-15.45. Pris 800,- inkl. kaffe/te, enkel bevertning til lunsj. 
FOr HelSeSøSTre Og anDre inTereSSerTe. 
Møteledere: Målfrid J Frahm Jensen, erfaringskonsulent, SUS, Psykiatrisk divisjon og 
Irene Asheim Ivesdal, helsestasjonssjef, enhetsleder, Sandnes kommune

når mOr SliTer, SliTer BarneT – FOrnuFT Og FølelSer i SamHanDling
Tema for kurset: Det sårbare barnet. Barn som pårørende, hvilke rettigheter har de?
Barn som har en psykisk syk forelder. Samarbeid mellom skole, helsesøstre, fastlege, barnehage og spesialisthelsetjeneste 
på tross av taushetsplikt. 

Taushetsplikt vs. åpenhet. Samhandle vs. å gjøre selv. Forskjellige yrkesgrupper (fastleger, skoler, barnevern, barnehage) 
forskjellige lovverk. Tverrfaglige møter. Dialog, gruppediskusjon og spørsmål i plenum, “hvordan skal vi få det til?” 

Hovedforelesere: Kari Killen, sosionom, dr. philos. og forsker emeritus ved NOVA. Gro Ch. Peck, ansvarlig pilotprosjektet 
”barn som pårørende”, Helse-Stavanger HF. Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste.

get Together: Onsdag 3. november kl 21.00 i Norsk Oljemuseum. Stavanger kommune inviterer. Gratis inngang

Dette er et scoop!
Konsert torsdag 4. november kl 20.30 i Stavanger Forum, imi-salen. pris kr 380,-
Den orginale trommisen fra The Beatles kommer til norge under Schizofrenidagene. 
Du inviteres til konsert med pete Best og band. 
 
Skoledag: mandag 1. november i Stavanger Forum. For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no
 
Tverrfaglig seminar om rus, kriminalitet og psykiatri: mandag 1. november i Stavanger Forum. 
For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no
 
arbeidslivskonferanse om psykisk helse:
Tirsdag 2. november i Stavanger Forum. pris kr 1.800,- For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no
 
publikumsforedrag: mandag 1. – torsdag 4. november i Stavanger Kulturhus. 
For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no

populærvitenskapelig foredrag: Onsdag 3. – torsdag 4. november i Vitenfabrikken, Sandnes. 
For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no

posterpresentasjon: Vi ønsker å presentere ulike prosjekter, tiltak og ideer fra hele landet med tema 
“Psykisk helse/psykiatri”. Vi stiller til disposisjon standplass i Stavanger Forum. Påmelding: www.schizofrenidagene.no. 
Pris kr 500,- pr dag pr person for standplass, ekstra utstyr bestilles direkte ved Stavanger Forum.
 
Kunstutstilling: Stuart Sutcliffe, ‘The Fifth Beatle’. Rogaland Kunstmuseum. Gratis inngang for konferansedeltakere.
Se www.schizofrenidagene.no for mer info.



Fagseminar onsdag 3. november: Tema: utviklingspsykologi

møteledere:
Helle Schøyen, faglig leder og Elin Skogen, organisatorisk leder

10.00 åpning av Schizofrenidagene 2010
Kulturinnslag

10.30 Fornuft og følelser
Helle Schøyen, overlege, SUS, Psyk. divisjon

10.55 Barns tilknytning i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
Kari Killen, sosionom, dr. philos. og forsker emeritus ved NOVA

11.40 pause
11.55 Hva er følelser? Hva påvirker følelser, følelsenes funskjoner 

Finn Skårderud, psykiater/professor, Høgskolen i Lillehammer
12.30 Erfaringsinnspill: We can work it out

Målfrid J Frahm Jensen, erfaringsformidler
12.50 lunsj
14.00 miniseminar
16.00 pause

møteleder: Tone Madland Skeie, overlege, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag

16.15 young adults at risk of bipolar disorder
Jan Scott, Professor of Psychological Medicine

17.00 menneskets muligheter og begrensninger
Svein Haugsgjerd, professor

17.45 pause
18.00 Taushetens tyranni - om seksuelle overgrep mot barn

Siri Søftestad, sosionom og forsker
18.30 Hjerne eller hjerte? Hvor ligger følelsene

Ole Andreassen, prof. dr. med.
19.00 Slutt. Busser til sentrumshotellene

21.00 get Together i Norsk Oljemuseum. Stavanger kommune inviterer. Gratis inngang

miniseminar onsdag 3. november kl. 14.00 til 16.00

Onsa love and recovery in psychosis. (i)
 Larry Davidson, PhD, Professor of Psychology

OnsB gen eller miljø? emosjoner og aggresjon i psykosen. (i)
Daniel Antonius, Assistant Professor 

OnsC Hjerne eller hjerte? Hvor ligger følelsene? (i)
 Ole Andreassen, prof. dr. med.

OnsD young adults at risk of bipolar disorders. (i)
Jan Scott, Professor of Psychological Medicine 

Onse mentaliseringsbasert terapi - hvordan og for hvem? 
Finn Skårderud, psykiater/professor, Høgskolen i Lillehammer

OnsF allmennlegeseminar: Vanskelige leger, vanskelige pasienter, eller vanskelige følelser? 
Per Vaglum, professor emeritus, UiO. Sonja Vaglum, MD

Onsg musikkterapi. 
Hans Petter Solli, stipendiat og musikkterapeut MA

OnsH Barn som pårørende: ‘love is not enough’ - om tilknytning, håp og kjærlighet i relasjonen mellom spedbarn og mødre når mor er deprimert. 
Kari Vik, forsker, sosiolog og Marte Meo-terapeut

Onsi ut av avhengigheten - i et nettverksperspektiv. 
Sverre Nesvåg, antropolog, dr. philos.

OnsJ Barn som har en psykisk syk forelder. 
Kari Killen, sosionom, dr. philos. og forsker emeritus ved NOVA

OnsK nasjonale retningslinjer for behandling av affektive lidelser. 
Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi. Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter



Fagseminar torsdag 4. november: Tema: Forskning

09.00 møteleder: Jan Olav Johannessen, sjeflege, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag og Hilsen fra mental Helse norge ved Anne Grethe Klunderud, leder

09.15 Skaper samfunnet psykiske helseproblemer?
Odd Steffen Dalgård, professor

10.00 STAR*D in Retrospect: What Did We Learn?
Michael Thase, Professor of Psychiatry

10.45 pause
11.00 nasjonale retningslinjer for behandling av affektive lidelser 

Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi. Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter
11.45 neurological basis for the use of psychotherapy in treating affective disorders 

Bradley Peterson, Professor 
12.30 erfaringsinnspill: Here, there and everywhere ... 

Linda Øye, erfaringsformidler
12.50 lunsj
14.00 miniseminar
16.00 pause

møteleder: Anne Lise Øxnevad, sjefsykepleier, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag

16.15 gen eller miljø? emosjoner og aggresjon i psykosen
Daniel Antonius, Assistant Professor

17.00 Fortvilelsens skrik til ekstasens jubel - følelsens plass i den religiøse erfaring
Leif Gunnar Engedal, dr. philos., professor

17.30 pause
17.45 uønsket i norge – utfordringer i møte med avviste asylsøkere

Jone Schanche Olsen, seksjonsoverlege, SUS, Psyk. divisjon
18.15 Terapeutenes egne følelser - hva med dem?

Per Vaglum, professor emeritus, UiO
18.45 Slutt. Busser til sentrumshotellene

20.30 Konsert med pete Best-band i Stavanger Forum, imi-salen. Pris kr 380,-

miniseminar tordag 4. november kl. 14.00 til 16.00

Tora love and recovery in psychosis. (ii)
Larry Davidson, PhD, Professor of Psychology

TorB gen eller miljø? emosjoner og aggresjon i psykosen. (ii)
 Daniel Antonius, Assistant Professor 

TorC Hjerne eller hjerte? Hvor ligger følelsene? (ii)
Ole Andreassen, prof. dr. med.

TorD young adults at risk of bipolar disorders. (ii) 
 Jan Scott, Professor of Psychological Medicine

Tore når følelser blir farlig - behandling av spiseforstyrrelser og pTSD. 
KariAnne R. Vrabel, psykolog/PhD.

TorF Allmennlegeseminar: Do Antidepressants Really Work: A Review of the Recent Controversies. 
Michael Thase, Professor of Psychiatry

Torg affektbevissthets gruppeterapi. 
Torbjørg Eide Særvoll, leder, dagavdelingen Lassa, Stavanger DPS. Gun Elin Haaland, dagavdelingen Lassa, Stavanger DPS

TorH Barn som pårørende: 
“Jeg vil bli sett tidlig!” - oppfølging av barn som har en psykisk syk forelder/foreldre som misbruker rusmidler, fra graviditet til skolealder.
Gunn Mattson, fagkoordinator, familiesenteret Bryne

Tori psykologiske faktorer ved psykofarmakabehandling. 
Per Vaglum, professor emeritus, UiO



nB! Bestilling/betaling av overnatting – direkte til hotell. 
Hotell vi har avtale med og deres bestillingsfrister:

Hotell pris enkelt/dobbelt Bestillingsinformasjon/koder

Rica Forum 1390/1640 Ring +47 51 93 00 00 eller mail rica.forum.hotel@rica.no, bruk kode Schizofrenidagene 
Bestillingsfrist: 1 oktober

Rica Park 1690/1940 Ring +47 51 50 05 00, oppgi bookingkode 3612327. Bestillingsfrist: 21. september
First Hotell Alstor 748/946 Ring +47 52 04 40 00 eller mail alstor.stavanger@firsthotels.no. Bestillingsfrist: 18. oktober
Park Inn 1268/1368 Ring +47 02525, oppgi bookingkode 1011PSYK02. Bestillingsfrist: 1. oktober

Skagen Brygge 1250/1450 Ring +47 51 85 00 00 eller mail: booking@skagenbryggehotell.no, oppgi kode PSYKOPP. 
Bestillingsfrist: 18. oktober

Clarion 1495/1595 Ring +47 22 33 42 00, oppgi kode 116662. Bestillingsfrist: 2. september
Comfort Grand 1495/1695 Ring +47 51 20 14 02 eller mail: helena.gustavsson@choice.no, oppgi kode 51962. Best.frist: 1. oktober
Comfort Square 1545/1745 Mail: siv.espevold@choice.no, oppgi kode 92. Bestillingsfrist: 1. oktober
Thon Maritim Hotel 1675/1825 Ring +47 51 85 05 00 eller mail: maritim.booking@thonhotels.no, kode 4126880. Best.frist: 1. oktober
Victoria 1390/1640 Ring +47 51 86 71 86 eller mail elin.egeli@victoria-hotel.no, oppgi kode 0211STIF. Best.frist: 15. oktober

Fagseminar fredag 5. november: Tema: Behandlingsformer

09.00 møteleder: neste års faglig leder Schizofrenidagene, Lillian Mortensen Stokkeland, overlege, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag
Hilsen fra lpp ved Carl Fredrik Aas, leder

09.15 må vi alltid føle noe?
Ingvard Wilhelmsen, professor, UiB

09.45 love and recovery in psychosis
Larry Davidson, PhD, Professor of Psychology

10.30 pause
10.45 ut av avhengigheten

Sverre Nesvåg, antropolog, dr. philos
11.30 erfaringsinnspill: From me to you - hva føler jeg nå?

Odd Volden, erfaringsformidler
11.50 lunsj

møteleder: Helle Schøyen, faglig leder
13.00 når følelser bli farlig - behandling av spiseforstyrrelser og pTSD

KariAnne R. Vrabel, psykolog/PhD.
13.30 Sammenheng mellom musikk og terapi

Karl Erik Karlsen, leder, ABUP, Sørlandet sykehus
14.00 pause
14.15 gerd-ragna Bloch Thorsens minneforelesning: en musikalsk reise

Jan Roar Bjørkvold, dr. philos., professor i musikkvitenskap
16.15 Slutt
16.15 Busser til flyplassen

godkjenninger: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Psykolog Forening,
Fagforbundet, Den Norske Legeforening. Se www.schizofrenidagene.no for mer info.

Forbehold om feil og programendringer, se www.schizofrenidagene.no



påmelDing:  Sted: Stavanger Forum (ca 5 min. med bil fra sentrum) Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger.

BruK BlOKKBOKSTaVer Navn:...........................................................................................................................................Telefon:.............................................

Arbeidssted:.....................................................................................................................................Stilling*..........................................................................................
                                    *Gjelder de som jobber i helse- og sosialsektoren

Adresse:.......................................................................................................................................................................................................................................................

Postnr....................................Sted:.............................................................................................................E-post:..................................................................................

Fakturaadresse:........................................................................................................................................................................................................................................

o  Fagseminar inkl. miniseminar: 
        Påmelding/bet. før 16. juni kr 3.900,-. Før 16. aug. kr 4.150,-. Før 20. okt. kr 4.500,- Etter 20. okt. kr 4.900,-

o   enkeltdager: o Onsdag 3.       o Torsdag 4.       o Fredag 5.  
        Påmelding/bet. før 20. okt. kr 1.900,- pr. dag. Etter 20. okt. kr 2.200,- pr. dag.

o   Ønsker vegetarlunch         o   Ønsker glutenfri lunch

o   Kun miniseminar 2 dager: Kr 900,-

o   Kun miniseminar enkeltdager: Kr 500,- pr. dag
        Miniseminar: Ingen oversettelse. Mindre enn 25 påmeldte vurderes avlyst. OBS: Miniseminar kun onsdag og torsdag.

miniseminar onsdag 3. november – velg ett seminar pr. dag

oOnsA   oOnsB   oOnsC   oOnsD   oOnsE   oOnsF   oOnsG   oOnsH   oOnsI   oOnsJ   oOnsK 

miniseminar torsdag 4. november – velg ett seminar pr. dag

oTorA   oTorB   oTorC   oTorD   oTorE   oTorF   oTorG   oTorH   oTorI

o   Spesialseminar 1: Mandag 1. november kl. 09.00 - 15.30, med enkel lunsj kr 1.500,-
        Fin i kontakten. Samspillet mellom miljøpersonell og pasient. Rune Karlsen.

o   Spesialseminar 2: Tirsdag 2. november, kl. 10.00 - 15.45 kr 800,-
        når mor sliter, sliter barnet. Spesialseminar for helsesøstre og andre interesserte. Kari Killen, Gro Ch. Peck og Siri Gjesdahl.

Oversettelse m/leie av høretelefoner: Fagseminar (kun plenumsforedrag).  o 3 dager kr 500,-     o 1 dag kr 200,-

o   get together onsdag 3. november kl. 21.00 i Norsk Oljemuseum. Gratis inngang

o   Konsert med pete Best-band: Tors. 4. nov. kl. 20.30. Sted: Stavanger Forum, ImI-salen. Pris kr. 380,-

Buss fra flyplassen til Stavanger Forum onsdag 3.     o kl 08.45     o kl 09.00     o kl 09.15 kr 75,-

Buss fra Stavanger Forum til flyplassen fredag 5.   o kl 16.15  kr 75,-

nB! Bestilling/betaling av overnatting – direkte til hotell. evt. avbestilling 
iht hotellets retningslinjer. gratis hentebuss mellom sentrumshotellene 
og konferansested (f.o.m. onsdag ettermiddag t.o.m. fredag morgen). 
Det er ofte rift om hotellrommene, så vær tidlig ute – bestilling innen 
tidsfristene garanterer ikke plass.  

påmelding på www.schizofrenidagene.no eller pr. post/faks til: 
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Breigt. 21, 4006 Stavanger. Tlf. 51 93 88 00, faks 51 93 88 01. 
Påmeldingsbekreftelse ved utsending av faktura/påmeldingsoversikt. Det er alltid rift om plassene, 
derfor er det lurt å sende inn påmelding og betale deltakeravgiften så raskt som mulig. 
Bindende påmelding, avbestillingsgebyr kr 600,-, omfaktureringsgebyr kr 100,-



Schizofrenidagene siden starten:

1989  Schizofreni i sentrum 
1990  Manisk - depressiv sykdom - et generasjonsperspektiv 
1991  Schizofreni - det du vet har du ikke vondt av 
1992  Anoreksi og bulimi 
1993  Schizofreni - tidlig intervensjon og behandling 
1994  Personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk 
1995  Schizofreni 
1996  Traumedagene - psykiske reaksjoner ved alvorlige 
 påkjenninger 
1997  Schizofreni - God behandling av schizofreni anno 1997 -   
 hvor står vi, hvor går vi hen? 
1998  Pårørendesamarbeid 
1999  Angst - Tvang - Depresjon 
2000  Schizophrenia and other psychoses: Different stages - 
 different treatment? 
2001  Forebygging av psykiske lidelser - antistigma 
2002  Fokus på alvorlig psykisk syke og schizofreni 
2003  De (u)skikkelige ungene 
2004  Diagnoser: Gode knagger – farlige stempler?
2005 ”Personliga Persson” 
 – Personlighetsforstyrrelser, utvikling og relasjoner
2006 Har sår på sjelen farge? 
 Traumer og psykisk helse i et interkulturelt perspektiv
2007 Den sterke avhengigheten – til nytte og besvær
2008 Schizofreni 1908 – 2008. Har schizofrenibegrepet utspilt sin rolle eller  
 gir ny forskning grunnlag for nye begreper? Psykose: Annerledeshet  
 – kreativitet – galskap
 Stavanger er europeisk kulturhovedstad i 2008
2009: Det er mer mellom mennesker enn himmel og jord. 
 Relasjoner i miljø- og psykoterapi.    
2010: “All you need is love”. Fornuft og følelser – om affektive lidelser
2011: Psykologisk og psykososial behandling av psykiske lidelser

Konferansearrangør:
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger Universitetssjukehus, 
Psykiatrisk divisjon, Universitetet i Stavanger, BarnsBeste, 
Stavanger kommune, Innvandrerrådet, Pårørendesenteret, Fylkeslegen, 
SEPREP, Fylkeskommunen, LPP Rogaland og Mental Helse Sør-Vest.

Organisasjon/programkomite psykiatrikonferansen Schizofrenidagene 2010:
Helle Schøyen, faglig leder, SUS, Psyk. divisjon. Elin Skogen, org. leder, PsykOpp. Aida Naqasha, 
PsykOpp. Målfrid J. Frahm Jensen, SUS, erfaringskonsulent. Siri Gjesdahl, BarnsBeste. 
Eigil Harstad, Stavanger kommune. Jan Olav Johannessen, SUS, Psyk. divisjon. Håkan Nordin, 
SUS, Psyk. divisjon. Jone Schanche Olsen, SUS, Psyk. divisjon. Olav Thorsen, Klubbgt. 
legesenter. Kari Sværen, LPP. Rabia Yildiz, Innvandrerrådet. Wenche ten Welden Hegelstad, SUS, 
Psyk. divisjon. Lars Conrad Moe, SUS, Psyk. divisjon. Tone Madland Skeie, SUS, Psyk. divisjon. 
Gro Peck, SUS, Psyk. divisjon. Lilian Stokkeland, SUS, Psyk. divisjon. Lena Heitmann, SUS, Psyk. 
divisjon. Randi Mobæk, SUS, Psyk. divisjon. Signe Nijkamp, JDPS. Elin Knudsen, Mental Helse 
Sør Vest. Anne Lise Øxnevad, SUS, Psyk. divisjon. Mallin M. Kleppa, Pårørendesenteret. Pål Iden, 
fylkeslege. Turid Gjerdevik, Fylkeskommunen. Karin Blix Flage, SEPREP. Marianne Storm, UiS. 
Rune Flage, rådgiver, Folkehelse, Fylkeskommunen. Vibecke Ulvær Vallesverd, Barns Beste.

Psykiatrikonferansen Schizofrenidagene
Breigt. 21, 4006 Stavanger. Norge
Telefon (+47) 51 93 88 00, fax (+47) 51 93 88 01
post@psykopp.no  www.schizofrenidagene.no

Schizofrenidagene støttes av:

inge STeenSlanDS 
STiFTelSe

Foredragsholdere:

•  Rune Karlsen, høgskolelektor, Høgskolen i Bodø
•  Kari Killen, sosionom/dr. philos/forsker, NOVA
•  Gro Christensen Peck, prosjektleder, 
 SUS, Psyk. divisjon
•  Helle Schøyen, faglig leder/overlege, 
 SUS, Psyk. divisjon
•  Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste
•  Finn Skårderud, psykiater/professor, 
 Høgskolen i Lillehammer
•  Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent, 
 SUS, Psyk. divisjon
•  Jan Scott, professor
•  Jone Schanche Olsen, seksjonsoverlege, 
 SUS, Psyk. divisjon
•  Svein Haugsgjerd, professor
•  Siri Søftestad, sosionom/forsker
•  Ole Andreassen, prof. dr. med.
•  Larry Davidson, PhD, Professor of Psychology
•  Daniel Antonius, Assistant Professor
•  Per Vaglum, professor emeritus, UiO
•  Hans Petter Solli, stipendiat og musikkterapeut MA
•  Kari Vik, forsker/sosiolog 
•  Sverre Nesvåg, antropolog dr. philos., 
 SUS, Psyk. klinikk
•  Arne Repål, spesialist i klinisk psykologi
•  Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter
•  Anne Grethe Klungerud, leder, Mental Helse
•  Odd Steffen Dalgård, professor
•  Michael Thase, Professor of Psychiatry
•  Bradley Peterson, Professor
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•  Meld deg på snarest: www.schizofrenidagene.no
• Påmeldingsfrister/priser: Påmelding/bet. før 1. juli kr 3.900,-. Før 16. aug. kr 4.150,-. 
 Før 20. okt. kr 4.500,- Etter 20. okt. kr 4.900,-
• Kom gjerne til Stavanger mandag og få med deg spesialseminarene og andre arrangement
• nB! Bestilling/betaling av overnatting – direkte til hotell
•  Spørsmål? Ring +47 51 93 88 00 eller post@psykopp.no
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FOrnuFT Og FølelSer
Om aFFeKTiVe liDelSer
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programannonser: Vi støtter Schizofrenidagene 2010

?

Vital: 
Telefon bedriftskunder: 05225  
Telefon personkunder: 05226 

DnB NOR: 
Telefon bedriftskunder: 07700  
Telefon personkunder: 04800

sterk partner

DnB NOR – en solid støttesspiller

51 51 59 59
hverdager 8.00 - 15.00

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

TAUSHET 
KAN OGSÅ 
VÆRE ET ROP
OM HJELP

Ikke alle som utvikler psykiske problemer innser at de 
bør søke hjelp. TIPS gir råd og hjelp til mennesker som 
rammes av psykiske lidelser for første gang, eller som føler at 
eksisterende problemer blir alvorlig forverret. Vi svarer 
alle som trenger hjelp eller som har mistanke om at deres 
nærmeste har problemer. Ved mulig psykose kan vi bistå med 
hjemmebesøk og behandlingstilbud.

TEGN PÅ PSYKOSE
• isolerer seg • tristhet • store humørsvingninger • 
forsømmer hygiene, jobb eller skole • føler seg forfulgt
eller styrt av andre • hører stemmer i hodet • angst •
sover dårlig • konsentrasjonsvansker • ekstremt opptatt av 
temaer som døden, politikk eller religion •
snakker usammenhengende  

www.lyse.no




