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Schizofrenidagene arrangeres i år for 23. gang, under overskriften

 Psykologiske 
behandlingsformer
    i en grenseløs tid

Tiden vi lever i er preget av kompleksitet, mangfold, muligheter og endringer, og enkeltindividet har stor valgfrihet 
og stort ansvar for eget liv og helse. Til gjengjeld forventes tilpasningsevne, toleranse og fleksibilitet. Tradisjonelle 
samfunnsstrukturer og roller er i endring. Det synes som om enkelte grenser er i ferd med å viskes ut, mens nye 
tabuer oppstår. Vi kan tenke på hva som skjer med grenser mellom generasjoner, mellom kjønn, mellom leder og 
ansatt, mellom tiden på jobb og fritiden, for å nevne noen. “Alltid tilgjengelig” via sosiale medier er blitt vår tids 
løsen. Grensene for hva som er mulig teknologisk sett er i stadig utvikling.

Grenser, stabilitet og tradisjoner kan skape følelse av trygghet, identitet og tilhørighet i en større sammenheng, men 
kan også oppleves trange og hindrende. Nytenking og reforhandling av grenser er viktig for psykologisk modning og 
vekst. Både grenseløshet og for strenge grenser kan skape psykiske problemer. Psykologisk behandling handler ofte 
om å finne ut av egen identitet, egne muligheter og begrensninger. Gjennom terapeutiske samspill-prosesser kan det 
bli lettere å akseptere og sette pris på seg selv som den unike personen en er. 

I årets Schizofrenidager vil vi gjennom en rekke foredrag og seminarer fra nasjonale og internasjonale fagpersoner,  
få innblikk i mange av de psykologiske behandlingsformene som brukes i våre dager: Overførings-fokusert terapi 
tilrettelagt for ungdom, psykoterapi for barn, dialektisk atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, miljøterapi, 
psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, kunstterapi for å nevne noen. 

Vi vil også få filosofiske innspill fra to av Norges mest profilerte filosofer, Nina Karin Monsen og Arne Johan Vetlesen.

Årsakene til psykiske lidelser er sammensatte, og det er fremdeles mange uløste spørsmål. I år vil vi få belyst 
faktorer som er viktige for utvikling av personligheten, både nevrobiologiske og psykologiske faktorer. I de siste årene 
er man blitt klar over at behandlingsmulighetene for såkalte personlighetsforstyrrelser er bedre enn tidligere antatt, 
og dette er et betydelig forskningsområde i dag.

Vi byr også i år på kulturelle innslag, kunstutstilling og musikk, for å sørge for rikelig med inspirasjon til deltakerne!

Vi ønsker hjertelig velkommen til årets store psykiatribegivenhet i Stavanger!

Lilian Stokkeland
Faglig leder



Start årets Schizofrenidager med spesielle fagseminar

SpeSialSeminar 1: Tirsdag 8. november kl. 09.00-15.00. Pris 1.000,- inkl. kaffe/te og enkel bevertning til lunsj. 

Barn SOm pÅrØrenDe – HVOr STÅr Vi? HVOr GÅr Vi? 
Hovedforelesere: 
Ellen Kallander, Stipendiat ved FOU, Avd. Psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus; Siri Gjesdahl, Leder, BarnsBeste.

SpeSialSeminar 2: Tirsdag 8. november kl. 09.00 - 15.00. Pris kr 1.500,- inkl kaffe/te og enkel bevertning til lunsj. 

CBT FOr DelUSiOnal SYSTemS; CBT FOr CriTiCal VOiCeS anD COmmanD 
HallUCinaTiOnS. Ved Douglas Turkington, Honorary professor of psychosocial psychiatry, 
University of newcastle; og Sara Tai, lecturer in Clinical psychology, University of manchester.
Douglas Turkington har i over tjue år vært med på å utvikle feltet kognitiv terapi ved psykoselidelser, med en rekke viktige 
studier, bøker og artikler. I tillegg til sine akademiske prestasjoner, driver han også en utstrakt klinisk virksomhet, og er kjent 
som en engasjert og engasjerende foreleser. 

GeT TOGeTHer: Onsdag 9. november kl 20.00 i Rogaland Teater. Stavanger kommune inviterer. Gratis inngang.
Forestillingen “mor” med Sally nilsson og randi Tytingvåg. innlegg v/teatersjef arne nøst: “Gleden ved å være kunstner”.

KOnSerT: Torsdag 10. november: se www.schizofrenidagene.no for mer informasjon. 
 
SKOleDaG: mandag 7. november i Stavanger Forum. For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no
 
Tverrfaglig seminar om rus, kriminalitet, og psykiatri: se www.schizofrenidagene.no for mer informasjon.
 
Kompetanseheving: HVa er DeT meD mOniCa?: mandag 7. november og tirsdag 8. november:  
UNGDOMSTRINN OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Kompetansehevingskurset Hva er det med Monica? – skal hjelpe 
lærere og alle andre aktuelle yrkesgrupper til større sikkerhet og mulighet til handling i forhold til elever som sliter med 
angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske lidelser og belastninger. 
Programmet er utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no
 
pUBliKUmSFOreDraG: mandag 7. – torsdag 10. november i psykOpps lokaler, Kirkegaten 40, 4006 Stavanger. 
For program og påmelding, se www.schizofrenidagene.no

pOpUlærViTenSKapeliG FOreDraG: Onsdag 9. – torsdag 10. 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 deltagere på konferansen, ekstra utstyr bestilles direkte ved Stavanger Forum.
 
KUnSTUTSTillinG: ’Totally devoted to you’ av Gil og moti. Stavanger Kunstmuseum.
Gil & Moti er en kunstnerduo fra Israel som bor og arbeider i Rotterdam. Gjennom sine prosjekter, ønsker de å utfordre den 
rådende oppfatningen av grensene mellom det individuelle, det private og det offentlige. Gratis inngang for konferansens 
deltakere. For mer info, se www.schizofrenidagene.no, www.museumstavanger.no



Fagseminar onsdag 9. november: Tema: Utforming av personlighet

møteledere: Lilian Stokkeland, faglig leder og Elin Skogen, organisatorisk leder
10.00 Åpning av Schizofrenidagene 2011

Kulturinnslag
10.30 psykologiske behandlingsformer i vår tid – velkommen til årets Schizofrenidager

Lilian Stokkeland, overlege, SUS, Psyk. divisjon og faglig leder, Schizofrenidagene 2011
10.55 Towards a greater understanding of the impact of early life environments on humans and epigenomes

Moshe Szyf, Professor of Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal
11.35 pause
11.50 Sinnet, personligheten og selvet i lys av evolusjon, nevrobiologi og livserfaringer 

Sigmund Karterud, professor i psykiatri, UiO
12.30 erfaringsinnspill: Soldaters psykotraumatologiske plager – en ny orientering i et gammelt landskap

Anders Grindaker, erfaringsformidler
12.50 lunsj
14.00 miniseminar
16.00 pause

møteleder: Jan Olav Johannessen, sjeflege, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag

16.15 increased awareness about the effect of traumatic stress on cognitive and affective behaviour
Bob Bowen, CEO,The Mandt System, presenter and author

17.00 Debatt: menneskets skyld- og skamfølelser i våre ‘grenseløse’ tid – individets frihet og ansvar
Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO. Anne Lise Ådnøy, sokneprest, St Petri Menighet, Stavanger. Nina Karin Monsen, statsstipendiat

18.30 Slutt. Busser til sentrumshotellene

20.00 Get Together i Rogaland Teater. Stavanger kommune inviterer. Gratis inngang
Forestillingen “mor” med Sally nilsson og randi Tytingvåg. innlegg v/teatersjef arne nøst: “Gleden ved å være kunstner”

miniseminar onsdag 9. november kl. 14.00 til 16.00
Miniseminar som er merket (I) og (II) går over to dager, men du står fritt til å velge ulike miniseminarer hver dag.

Onsa adolescent identity Treatment (i).
Pamela Foelsch, Assistant Professor, Cornell University.

OnsB metakognitiv terapi.
Hans Nordahl, forsker og professor i klinisk psykologi, NTNU.

OnsC Towards a greater understanding of the impact of early life environments on humans and epigenomes (i).
Moshe Szyf, Professor of Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal.

OnsD The effect of trauma on neurological development (i).
Bob Bowen, CEO,The Mandt System, presenter and author.

Onse
pårørendeinvolvering i helse- og sosialtjenesten (i): 1) pårørendes rett til informasjon og medvirkning. Alice Kjellevold, dr. juris., førsteamanuensis.
2) erfaringer fra pårørendesamarbeid i etterkant av prosjektet ‘Bedre pårørendearbeid’. Anvor Lothe, klinisk sosionom. 
3) Hva mener pårørende er godt pårørendearbeid? Kristin Humerfelt, universitetslektor.

OnsF Veileder: psykiske Vansker hos barn og unge (i).
Ida Garløv, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Ole Rikard Haavet, fastlege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

OnsG CBT for psychosis (i). Douglas Turkington, Honorary Professor of Psychosocial Psychiatry, University of Newcastle.

OnsH 1) Overspisingslidelse – om å vekke følelser og kropp gjennom kunstterapi. 2) mødre med spiseforstyrrelser – dialog og behandling. 
Kristine Rørtveit, psykiatrisk sykepleier; PhD.

Onsi Sinnet, personligheten og selvet i lys av evolusjon, nevrologi og livserfaringer. Sigmund Karterud, professor i psykiatri, UiO.

OnsJ

Schizofreni: Behandling og forskning i norge gjennom 100 år. miniseminaret er lagt opp som lansering av en sterkt revidert og noe utvidet Schizofrenibok.
Bjørn Rishovd-Rund, professor, UiO. Jan Olav Johannessen, sjeflege Dr philos, SUS, psykiatrisk klinikk. TK Larsen, professor dr. med. Stavanger Universitetssjukehus, 
psykiatrisk klinikk. Merete Øie, nevropsykolog, forsker, dr. psychol, Sykehuset Innlandet HF. Torill Ueland. Anne-Kari Torgalsbøen. Aud Lindvåg. Svein Friis, professor, 
avdelingssjef, UUS.

OnsK HyperSuperSuperHyper – barn/unge og aDHD. Stein Lunde, klinisk pedagog.

Onsl lederseminar. Hva er rasjonalitet for spesialisering av oppgaver i psykiatrien? Følger for organisering. Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter.
Ingrid Melle, seksonsoverlege, Dr. med., UUS. Arne Johanessen, Helsedir. Gunnar Morken, prof., NTNU. Jan Olav Johannessen, sjeflege, Dr philos, SUS, psyk. klinikk.

Onsm mindfulness: et nytt(ig) redskap i psykoterapi. Kjersti Tharaldsen, sosial antropolog, pedagog.



Fagseminar torsdag 10. november: Tema: personlighetsforstyrrelser

09.00 møteleder: Jone Schanche Olsen, seksjonsoverlege, SUS, Psyk. divisjon
Kulturinnslag og Hilsen fra mental Helse Ungdom ved Marit C. G. Søndernaa

09.15 adolescent identity Treatment
Pamela Foelsch, PhD., Assistant Professor, Cornell University

10.00 psykologisk førstehjelpsskrin for barn og unge
Solfrid Raknes, psykologspesialist

10.45 pause
11.00 Children who Care: Young carers in the United Kingdom and australia – research, policy and practice 

Saul Becker, Head of the School of Sociology and Social Policy, and Professor of Social Policy and Social Care, University of Nottingham
11.45 psykoterapi med barn – hvor står vi i dag? Rune Johansen, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
12.30 erfaringsinnspill: nøkkelen til bedring – erfaringskompetanse styrker faget

Hilde Hem, daglig leder og Eva Svendsen, senior rådgiver i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
12.50 lunsj
14.00 miniseminar
16.00 pause

møteleder: Tone Madland Skeie, overlege, SUS, Psykiatrisk divisjon
Kulturinnslag

16.15 Det store “Vi” i psykoterapi. Kognitiv terapi ved sosial angst
Torkil Berge, psykologspesialist

17.00 Kognitive tilnærminger ved personlighetsforstyrrelser
Hans Nordahl, forsker og professor i klinisk psykologi, NTNU

17.30 pause
17.45 relasjonsbygging ved psykoser

Vigdis Eidissen, psykologspesialist
18.30 Slutt. Busser til sentrumshotellene

Konsert
se www.schizofrenidagene.no for mer informasjon

miniseminar torsdag 10. november kl. 14.00 til 16.00
Miniseminar som er merket (I) og (II) går over to dager, men du står fritt til å velge ulike miniseminarer hver dag.

Tora adolescent identity Treatment (ii). Pamela Foelsch, Assistant Professor, Cornell University.
TorB metakognitiv terapi ved traumer. Hans Nordahl, forsker og professor i klinisk psykologi, NTNU.

TorC Towards a greater understanding of the impact of early life environments on humans and epigenomes (ii).
Moshe Szyf, Professor of Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal.

TorD The effect of trauma on neurological development. Bob Bowen, CEO,The Mandt Systemp presenter and author.

Tore
pårørendeinvolvering i helse- og sosialtjenesten (ii): 1) pårørendes rett til informasjon og medvirkning. Alice Kjellevold, dr. juris., førsteamanuensis.
2) erfaringer i etterkant av prosjektet ‘Bedre pårørendearbeid’. Anvor Lothe, klinisk sosionom og familieterapeut. 
3) Hva mener pårørende er godt pårørendearbeid? Kristin Humerfelt, universitetslektor.

TorF Veileder: psykiske vansker hos barn og unge (ii).
Ida Garløv, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Ole Rikard Haavet, fastlege; spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

TorG CBT for psychosis (ii) Douglas Turkington, Honorary Professor of Psychosocial Psychiatry, University of Newcastle.

TorH relasjonsperspektivet i miljøterapien: om forståelse, verktøy og implementering.
Jon Vidar Strømstad, psykiatrisk sykepleier, SUS. Teis Frøyland, psykiater, postoverlege, SUS.

Tori psykoterapi med barn – hvor står vi i dag? – detaljert kasuistikkk. Rune Johansen, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
TorJ psykologisk førstehjelpsskrin for barn og unge. Solfrid Raknes, psykologspesialist.
TorK psykoterapi ved tilstander som innbefatter psykotiske prosesser. Vigdis Eidissen, psykologspesialist.

Torl lederseminar. eksempler fra samhandling som virker – Skellefteå i Sverige: Stolthet og Fordöm – fra sosialpsykiatriens hverdag. 
Carl-Gustav Olofsson, klinikksjef, psykiatriska kliniken, Skellefteå. Rolf Stenvoll, Bitr. V-sjef, psykiatriska kliniken, Skellefteå, Sverige.

Torm The myth of mental Health nursing. Phil Barker, Psychotherapist and Honorary Professor, University of Dundee.

Torn Young carers and young adult carers: policy, practice and measuring outcomes. 
Saul Becker, Head of the School of Sociology and Social Policy, and Professor of Social Policy and Social Care, University of Nottingham.

TorO

Hvorfor er pasient- og pårørendeerfaringer gull verd for faget? erfaringskonsulenten - en trussel eller mulighet i psykisk helsefeltet? 
Hvilken kunnskap kan erfaringskonsulenten bidra med? Hilde Hem, daglig leder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Eva Svendsen, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent.
Åsne Gro Sandvik, fagutviklingssjukepleier, SUS Psykiatrisk divisjon.



HOTELLER VI HAR AVTALE MED, OG BESTILLINGSINFORMASJON:   
Bestilling/betaling av overnatting – direkte til hotell. evt. avbestilling iht hotellets retningslinjer.
Gratis hentebuss mellom sentrumshotellene vi har avtale med (se under) og konferansested, 
f.o.m. onsdag ettermiddag tom fredag morgen. 
Vær TiDliG UTe! Det er ofte rift om hotellrommene – bestilling innen fristene garanterer ikke plass.

Hotell pris enkelt/dobbelt Bestillingsinformasjon/koder
Rica Forum 1495/1645 Ring +47 51 71 65 00 eller mail: booking.stavanger@rica.no, oppgi kode 3562739. Frist 9. september
Victoria 1440/1690 Ring +47 51 86 71 86 eller mail: victoria@victoria-hotel.no, oppgi kode 0811 STIF. Frist 24. oktober
Thon Maritim 1625/1925 Ring +47 51 85 05 00 eller mail: maritim.booking@thonhotels.no, refnr. 4126990/4126900. Frist 18. oktober
Alstor 848/1048 Ring +47 52 04 40 00 eller mail: alstor.stavanger@firsthotels.no, oppgi kode 111108/SCH. Frist 7. september
Park Inn 1331/1441 Ring +47 02525, oppgi kode PO 0811. Frist 7. oktober
Skagen Brygge 1350/1550 Ring +47 51 85 00 00 eller mail: booking@skagenbryggehotell.no, oppgi kode PSYKOPP. Frist 18. oktober
Clarion 1595 Ring +47 22 33 42 00 eller mail: hege.rudshaug@choice.no, oppgi kode 168308. Frist 8. september
Comfort 1495/1695 Ring +47 51 20 14 02 eller mail: helena.gustavsson@choice.no, oppgi kode 51963. Frist 1. oktober
Comfort Square 1595/1795 Ring +47 51 56 80 00 eller mail: co.square@choice.no, oppgi kode 10216. Frist 8. september

Fagseminar fredag 11. november: Tema: psykose

09.00 møteleder: neste års faglig leder Schizofrenidagene
Kulturinnslag
Hilsen fra landsforening for pårørende innen psykiatri ved styreleder Anne Grethe Terjesen

09.15 The myth of mental Health nursing
Phil Barker, Psychotherapist and Honorary Professor, University of Dundee

09.45 CBT for psychosis
Douglas Turkington, Honorary Professor of Psychosocial Psychiatry, University of Newcastle and Roger Hagen, førsteamanuensis, NTNU

10.30 pause
10.45 Skabende kunstterapi i behandling af skizofreni

Hanne Stubbe Teglbjærg, psykiater med speciale i psykoterapi og kunstterapi
11.30 erfaringsinnspill: Familiære relasjoner til seksuelle overgripere

Ingunn Folgerø, erfaringsformidler
11.50 lunsj

møteleder: Lilian Stokkeland, faglig leder
13.00 Det er ikke mer synd på deg enn andre

Ingvard Wilhelmsen, professor, UiB
13.45 pause
14.00 Gerd-ragna Bloch Thorsens minneforelesning: Døden, skal vi danse?

Per Fugelli, professor i sosialmedisin, UiO
15.00 Slutt

15.00 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............................................................................................
                                    
Adresse:.......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

o Fagseminar inkl. miniseminar: 
      Påmelding/bet. før 17. juni kr 4.150,-. Før 15. aug. kr 4.400,-. Før 24. okt. kr 4.750,- Etter 24. okt. kr 5.150,-

o enkeltdager:     o Onsdag 9.     o Torsdag 10.     o Fredag 11.  
      Påmelding/bet. før 24. okt. kr 2.100,- pr. dag. Etter 24. okt. kr 2.500,- pr. dag.

o Ønsker vegetarlunsj     o Ønsker glutenfri lunsj

o Kun miniseminar 2 dager: Kr 1.000,-

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

Miniseminar som er merket (I) og (II) går over to dager, men du står fritt til å velge ulike miniseminarer hver dag.

miniseminar onsdag 9. november – velg ett seminar pr. dag. 

oOnsA  oOnsB  oOnsC  oOnsD  oOnsE  oOnsF  oOnsG  oOnsH  oOnsI  oOnsJ  oOnsK  oOnsL  oOnsM 

miniseminar torsdag 10. november – velg ett seminar pr. dag

oTorA  oTorB  oTorC  oTorD  oTorE  oTorF  oTorG  oTorH  oTorI  oTorJ  oTorK  oTorL  oTorM  oTorN  oTorO

o Spesialseminar 1: Tirsdag 8. november, kl. 09.00 - 15.00, inkl. kaffe/te, enkel bevertning til lunsj, kr 1.000,-
      Barn SOm pÅrØrenDe – HVOr STÅr Vi? HVOr GÅr Vi? Ellen Kallander, Siri Gjesdahl m. fl.

o Spesialseminar 2: Tirsdag 8. november kl. 09.00 - 15.00, inkl. kaffe/te, enkel bevertning til lunsj, kr 1.500,-
      CBT FOr DelUSiOnal SYSTemS; CBT FOr CriTiCal VOiCeS anD COmmanD HallUCinaTiOnS. Douglas Turkington, og Sara Tai.

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

o Get together onsdag 9. november kl. 20.00 i Rogaland Teater. Gratis inngang

o Konsert: Torsdag 10. nov. se www.schizofrenidagene.no for mer informasjon

Buss fra flyplassen til Stavanger Forum onsdag 9. o kl 08.45   o kl 09.00   o kl 09.15 kr 75,-

Buss fra Stavanger Forum til flyplassen fredag 11. o kl 15.00  kr 75,-

nB! Bestilling/betaling av overnatting – direkte til hotell. evt. avbestilling iht. hotellets 
retningslinjer. Gratis hentebuss mellom sentrumshotellene vi har avtale med og 
konferansested (f.o.m. onsdag ettermiddag t.o.m. fredag morgen). 
nB! Vær tidlig ute! 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, Kirkegt. 40, 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,-.
Avbestilling senere enn 24. 10. 2011 refunderes ikke.



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
2012: Tema kommer

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

Organisasjon/programkomite psykiatrikonferansen Schizofrenidagene 2011:
Lilian Stokkeland, faglig leder, SUS, Psyk. divisjon. Elin Skogen, org. leder, PsykOpp. 
Aida Naqasha, PsykOpp. Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent, SUS, Psyk. divisjon. 
Jan Olav Johannessen, SUS, Psyk. divisjon. Anne Lise Øxnevad, SUS, Psyk. divisjon. 
Tone Madland Skeie, SUS, Psyk. divisjon. Gro Peck, SUS, Psyk. divisjon. Carina Lund, Mental Helse 
(Ungdom) Sør Vest. Håkan Nordin, SUS, Psyk. divisjon. Siri Gjesdahl, BarnsBeste. Eigil Harstad, 
Stavanger kommune. Marianne Storm, UiS. Liv Nordbø Kleppe, Pårørendesenteret. Eirik Tjessem, 
SUS, Psyk. divisjon. Anne Berit Eie Torbjørnsen, SUS, Psyk. divisjon. Jan Robert Høier Ringen, 
SUS, Psyk. divisjon. Anders Hellman, Rogaland A-senter. Olav Thorsen, Klubbgt. Legesenter. 
Kjersti Tharaldsen, Dalane DPS/UiS. Tove Bjelland, Psykisk Helse i Skolen.

Psykiatrikonferansen Schizofrenidagene
Kirkegt. 40, 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:

•  Phil Barker, Psychotherapist and Honorary Professor
•  Saul Becker, Prof. of Social Policy and Social Care
•  Torkil Berge, psykologspesialist
•  Bob Bowen, CEO, the Mandt System
•  Vigdis Eidissen, psykolog
•  Pamela Foelsch, Ass. Prof., Cornell University
•  Ingunn Folgerø, erfaringsformidler
•  Svein Friis, professor, avdelingssjef, UUS
•  Teis Frøyland, psykiater, postoverlege
•  Per Fugelli, professor i sosialmedisin, UiO
•  Ida Garløv, Overlege og spes. i barne- og ungdomspsykiatri
•  Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste
•  Anders Grindaker, erfaringsformidler
•  Roger Hagen, førsteamanuensis, NTNU
•  Hilde Hem, daglig leder, 
 Nasj. senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 
•  Ole Rikard Haavet, fastlege, spes. i allmenn- og samfunnsmedisin
•  Kristin Humerfelt, universitetslektor
•  Målfrid J Frahm Jensen, erfaringskonsulent
•  Arne Johanessen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
•  Jan Olav Johannessen, sjeflege, SUS Psyk. divisjon
•  Rune Johansen, spes. i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
•  Ellen Kallander, sosionom, PhD.
•  Sigmund Karterud, professor i psykiatri
•  Alice Kjellevold, dr. juris., førsteamanuensis
•  TK Larsen, prof. dr. med., SUS Psyk. divisjon
•  Aud Lindvåg, psykolog
•  Anvor Lothe, klinisk sosionom
•  Stein Lunde, klinisk pedagog
•  Ingrid Melle, professor, Ullevål Universitetssykehus
•  Nina Karin Monsen, statsstipendiat
•  Gunnar Morken, professor, NTNU
•  Hans Nordahl, professor, dr. philos.
•  Carl-Gustav Olofsson, klinikksjef, Psykiatriska klinilleb, Skellefteå
•  Gro Christensen Peck, leder, 
 Undervisnings- og forskningsavd., SUS Psyk. divisjon
•  Solfrid Raknes, psykologspesialist
•  Bjørn Rishovd Rund, professor, dr. philos., UiO
•  Kristine Rørtveit, psykiatrisk sykepleier; PhD
•  Åsne Gro Sandvik, fagutviklingssjukepleier
•  Rolf Stenvall, Bitr. V-chef, psykiatriska kliniken, Skellefteå
•  Lilian Stokkeland, overlege, SUS, Psykiatrisk divisjon
•  Jon Vidar Strømstad, psykiatrisk sykepleier
•  Eva Svendsen, senior rådgiver, 
 Nasj. senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
•  Moshe Szyf, Professor of Pharmacology and Therapeutics,  
 McGill University
•  Marit C G Søndernaa, Styremedlem, Mental Helse Ungdom
•  Sara Tai, Senior Lecturer in Clinical Psychology
•  Hanne Stubbe Teglbjærg, 
 Psykiater med speciale i psykoterapi og kunstterapi
•  Kjersti Tharaldsen, sosial antropolog, pedagog
•  Anne-Kari Torgalsbøen, spes. i klinisk psykologi, førsteam., UiS
•  Douglas Turkington, Honorary Prof. of Psychosocial Psychiatry
•  Torill Ueland, forsker/psykolog spesialist, UUS
•  Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO
•  Ingvard Wilhelmsen, professor, UiB
•  Merete Øie, nevropsykolog, forsker, dr. psychol., 
 Sykehuset Innlandet
•  Anne Lise Ådnøy, sokneprest, St. Petri menighet
•  Trond Aaarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter

CV foredragsholdere se www.schizofrenidagene.no



Re
tu

ra
dr

es
se

:
St

ift
el

se
n 

Ps
yk

ia
tri

sk
 O

pp
ly

sn
in

g
Ki

rk
eg

t. 
40

. N
-4

00
6 

St
av

an
ge

r

 obS
  Meld deg på snarest: www.schizofrenidagene.no
 Påmeldingsfrister/priser: 
 Påmelding/bet. før 17. juni kr 4.150,- 
 Før 15. august kr 4.400,- 
 Før 24. oktober kr 4.750,- 
 Etter 24. oktober kr 5.150,-
 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

 Velkommen



programannonser: Vi støtter Schizofrenidagene 2011

Vital: 
Telefon bedriftskunder: 05225  
Telefon personkunder: 05226 

DnB NOR: 
Telefon bedriftskunder: 07700  
Telefon personkunder: 04800

sterk partner

DnB NOR – en solid støttespiller

NÅR NOE ER VANSKELIG 
Å SNAKKE OM, ER DET
GODT Å VITE AT NOEN
LYTTER OG FORSTÅR
Å være deppa eller stressa i en periode er helt normalt. Men hvis
vanskelige tanker og følelser tar overhånd, og varer i mange uker,
kan det være lurt å be om hjelp. Hvis det blir vanskelig å konsentrere
seg om skolearbeid, arbeid, fritidsaktiviteter, venner og familie i lange
perioder, bør du snakke med noen. Gjerne en lærer, rådgiver eller
fastlege. Du kan også ringe TIPS. Vi gir råd og veiledning til unge og
voksne som har spørsmål om psykisk helse. Det kan være spørsmål
som angår deg selv, venner eller familie.

SYMPTOMER
Isolerer seg  •  Sover dårlig  •  Angst  •  Tristhet
•  Konsentrasjonsvansker  •  Forsømmer husarbeid, hygiene, jobb 
eller skole  •  Ekstremt opptatt av temaer som døden, politikk 
eller religion  •  Store humørsvingninger  •  Tankene høres ut som
stemmer  •  Snakker usammenhengende  •  Føler seg forfulgt
eller styrt av andre

Vi treffes på 51 51 59 59
alle hverdager 8.00-15.00
og på Helsestasjon
for ungdom, Nytorget 1,
hver onsdag 15.00-17.00.

www.tips-info.com

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