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OM PROGRAMMET
Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår vårt forhold til oss selv og verden rundt oss. I dag blir
oppmerksomt nærvær / mindfulness i økende omfang brukt som metode til å håndtere stress, helseplager og sykdom. Oppmerksomt nærvær er en løfterik ikke-medikamentell intervensjon og helsegevinstene er veldokumenterte.
Med økende popularitet følger imidlertid også idealisering, trivialisering og misforståelser. Vi vil
invitere til en undersøkende, praksisnær og åpnende introduksjon til mindfulness som fenomen og
metode.

Målgruppen som konferansen ønsker å nå: helsepersonell og brukere, fagfolk og ledere innen
helse-feltet og samfunnsliv, og ellers alle interesserte.

Konferansen vil formidle psykologiske, filosofiske, religionshistoriske og samfunnskritiske blikk på
mindfulness, og ønsker gjennom plenumsforedrag og parallelle sesjoner å gi både teoretisk innsikt og
praktiske eksempler på hvordan mindfulness brukes innenfor ulike områder. Det vil også, både gjennom
prekonferanser og hovedkonferanse, bli rik anledning til å erfare en del av øvelsene som brukes i
nærværstrening.

Noen temaer som blir berørt er:

• Hvordan angår mindfulness helse? Hvilken plass kan mindfulness ha i helsevesenet?
• Hvilke muligheter kan mindfulness representere i behandling? - Et innblikk i forskjellige
mindfulness-baserte tilnærminger.
• Hva kan mindfulness bety i møtet med meg selv og andre - som menneske, hjelper og hjelpsøkende?
• Hvordan angår mindfulness vårt hverdagsliv?
• Hva kan mindfulness bidra med til enkeltmennesket og fellesskapet?
• Mindfulness og vitenskap: Hvordan virker det? Hva vet vi, egentlig?

Det gis mulighet til å dele faglige postere på konferansen.
Arrangører

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær, Universitetet
i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Godkjenninger

Prekonferanse om ACT er godkjent som vedlikeholdskurs fra Norsk psykologforening og som tellende
spesialistkurs fra Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske legeforeningen har godkjent prekonferansen som 6 timers valgfritt kurs for alle spesialiteter. Hovedkonferansen er godkjent som vedlikeholdskurs fra Norsk psykologforening og som tellende spesialistkurs fra Norsk sykepleierforbund og Norsk
Ergoterapeutforening. Svar fra Den norske legeforening foreligger ikke enda.

Ved spørsmål av praktisk art kontakt:
Joaquim.carvalho@unn.no Tlf: 776 69216

Ved spørsmål om faglig innhold i programmet kontakt:
birgit.eliassen@unn.no Tlf: 776 27918
ida.solhaug@uit.no Tlf: 776 49212
thor.eirik.eriksen@unn.no Tlf: 776 69063

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL KONFERANSE
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PREKONFERANSER 3. SEPTEMBER KL 10:00-16:00
ALTERNATIV 1
Nærvær i praksis - øvelser, stillhet og undring
v/ medlemmer av NFON

Sted: Radisson Blu, Tromsø

Dagen vil inneholde enkle øvelser i oppmerksomt nærvær som vil være mulig å følge også for
deltagere uten mye erfaring. Øvelsene ledes av instruktører fra NFON.
I tillegg vil det være innlegg og dialog med en foredragsholder, navn annonseres senere.
Dagen vil for det meste foregå i stillhet med en lunsjpause ca kl 1300.
Lunsj er inkludert i prisen.
Ta med matte/liggeunderlag og løst ledig tøy

ALTERNATIV 2
Workshop - Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
v/Tobias Lundgren

Sted: Fyrhuset kurs og konferansesenter, Åsgård
Inkludert lunsj og pauseservering

Innhold og mål

I dette arbeidsseminaret vil deltagerne få en introduksjon til ACT. Vi vil arbeide med de seks
prosessene (aksept, defusjon, bevisst nærvær, selv som observatør, verdi og verdibasert handling)
som ACT bruker for å utvikle psykologisk fleksibilitet. Deltagerne vil få mulighet til både å oppleve og
å samtale om prosessene, samt ACT`s teoretiske (relationel frame theory) og filosofiske (funksjonell
kontekstualisme) bakgrunn.

Program

1000-1200: ACT på det psykoterapeutiske kartet og initialt arbeid med funksjonell analyse og kreativ håpløshet
1200-1300: Nærvær / selv som kontekst
1300-1330: Lunsj
1330-1430: Aksept / defusion
1400-1545: Verdi og verdibasert handling
1545-1600: Avslutning
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TO ALTERNATIVE UTFLUKTER ONSDAG 3. SEPTEMBER
Tur til Sommarøy (inkludert middag)

Sommarøy er en naturperle på “yttersia”, helt ut mot storhavet, også kalt Tromsøs beste vestkant. Et
levende og tradisjonsrikt kystsamfunn, der jakt, fiske og fangst i uminnelige tider har vært livsgrunnlaget.
Turen fra Tromsø går gjennom flott natur. Ved ankomst får vi servert valgfri drikke som aperitiff.
Middagen serveres når vi er klare. Menyen er grillet fisk og kjøtt med tilbehør. To enheter valgfri drikke er med i prisen. Før - eller etter - middag blir det anledning å ”bestige” Hillesøytoppen (200 moh).
Til tross for sin beskjedne høyde er der en formidabel utsikt når du kommer til topps. Rusletur langs
fjæra eller bebygd nærområde er andre alternativer. Retur til Tromsø kl 2200.

Foto: Marius Fiskum

Tur til Store Blåmann (1044 moh)

Deltageravgiften inkluderer transport, nistepakke og sikker turledelse. Store Blåmann er den høyeste
toppen på Kvaløya (1044m), med fantastisk utsikt i alle retninger. Turen går fra Slettneset på godt
merka sti. Ruta til toppen er krevende og litt luftig, med noe enkel klyving siste del. Du må være fjellvant og i god fysisk form for å gå denne turen. Du trenger gode (fjell) sko, vindtette klær, en liten
tursekk og drikkeflaske. Hodelykt kan også være greit å ha med. Arrangøren sørger for nistepakke og
gode turledere. Vi beregner ca 3,5 timer opp og ca 2 timer ned. Turen arrangeres kun hvis været tillater det. I tilfelle regnvær kan det bli aktuelt å arrangere tur til en mindre krevende fjelltopp.

Foto: Geir Granviken
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HOVEDKONFERANSE 4. - 5. SEPTEMBER
Programoversikt torsdag 4. September
0800 – 0830: Nærværsøvelser for de interesserte eller dedikerte
0900 – 1000: Registrering
1000 – 1015: Åpning - Kulturinnslag med KULTA
1015 – 1030: Velkommen og kort orientering om programmet

EN INTRODUKSJON TIL MINDFULNESS OG HELSE
1030 – 1115: Mindfulness – hva er det, hvilken betydning kan det ha for helsa vår?
v/ Michael deVibe, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og
Jon Vøllestad, Solli DPS
1115 – 1130: PAUSE
1130 - 1200: Mindfulness-basert psykologi: Nye perspektiver på helse
v/ JoAnne Dahl, Institutt for psykologi, Uppsala Universitet
1200 – 1215: Nærværsøvelse
1215 – 1230: PAUSE

MINDFULNESS - FRA HVERDAGSLIV TIL HELSEVESEN
1230 – 1315: Mindfulness for Health - the Breathworks way
v/ Vidyamala Burch, Breathwork UK
1315 - 1415: Lunsj og mulighet for postervandring
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Programoversikt torsdag 4. September (fortsettelse)

MINDFULNESS I KONTEKST: PROBLEMER OG POTENSIALER
1415 – 1445: Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?
v/ Roald Kristiansen, Institutt for religion og idehistorie, Universitetet i Tromsø
1445 – 1515: Mindfulness - sentrering, de-sentrering eller selv-sentrering?
v/ Ole Jacob Madsen, Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo
1515 – 1530: PAUSE
1530 – 1600: Evidensbasert mindfulness – so what?
Om bruk og misbruk av vitenskap i helsevesenet
v/ Tor-Johan Ekeland, Institutt for sosialpsykologi, Høgskolen i Volda
1600 – 1630: Mindfulness og økologisk bærekraft
v/Anders Barstad, Statistisk Sentralbyrå
1630 – 1645: PAUSE

REFLEKSJON
1645 – 1715: Filosofikafè		
Arrangøren serverer spørsmål til refleksjon rundt bordet
En tre minutters stille øvelse før plenumsrefleksjonen
1715– 1800: Hva skal vi nå tenke om mindfulness?
Samtale mellom innledere med innspill fra salen
Michael de Vibe, Ole Jacob Madsen, JoAnne Dahl, Tor-Johan Ekeland,
Roald Kristiansen m fl? Ordstyrer: Dag Erik Hagerup
1930: Konferansemiddag på Radisson Blu
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Programoversikt fredag 5. september
0730 – 0800: Nærværsøvelser for morgenfugler

OPPMERKSOMT NÆRVÆR – MANGFOLD I PRAKSIS
0830 – 0845: Kulturelt innslag: Marit Nygård, klaver
0845 – 0930: The cognitive and clinical roots of Mindfulness-Based Cognitive Therapy
v/ Melanie Fennell, University of Oxford, UK
0930 – 0940: KORT PAUSE
0940 – 1100: PARALLELLE SESJONER 1 – 5
1100 – 1130: PAUSE med mulighet for postervandring
1130 – 1300: PARALLELLE SESJONER 6 - 10
1300 – 1400: Lunsj og mulighet for postervandring

RELASJONER: UTFORDRINGER OG SELVIVARETAGELSE
1400 – 1420: Jeg leser mine dikt og prøver forstå den som har skrevet dem
v/ Ingemar Sköld
1420– 1450: Tre korte innlegg myntet på morgendagen:
• Trøste og hjelpe meg vel. Refleksjon over hjelpeprofesjonenes hjelpeløshet
v/Dag Erik Hagerup
• Å omfavne mine demoner og forfølge min medmenneskelighet
v/Birgit Eliassen
• Hvorfor vil jeg fortsette med dette?
v/ Jon Vøllestad
1450 - 1500: LITEN STREKKPAUSE
1500 – 1540: Å leve mindfulness - nærværspraksis i et hverdagsliv
v/ Viggo Johansen
1540 – 1600: Presentasjon av neste års nærværskonferanse
Oppsummering og takk for seg
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OVERSIKT OVER SESJONENE
0940 – 1100: Sesjon 1 – 5
SESJON 1:

Mindfulness for Health - the Breathworks way for people living with pain and illness
v/ Vidyamala Burch.
In this experiential workshop Vidyamala Burch will offer a practical introduction to the
breath as a profound focus of awareness and kindness training. This is especially useful for
people living with pain and illness, as these conditions often lead to inhibited breathing of
some kind. In this workshop we will do several breathing meditations that are deeply bodybased, as well as learning some breath-based compassion exercises. There will also be an introduction to the Breathworks model for mindfulness training and how it is applied in healthcare.

SESJON 2:

Hva vi vet og ikke vet: Utfordringer og dilemmaer i forskning på mindfulness
v/ Michael deVibe, Ida Solhaug og Jon Vøllestad
Workshopen vil fokusere på nåværende kunnskapsstatus for mindfulness-feltet. Hva vet vi
ut fra gjeldende forskning om effekt av og virkningsmekanismer i mindfulness-intervensjoner? Hvilke forskningspørsmål står fortsatt ubesvart? Videre vil vi ta for oss noen sentrale utfordringer og dilemmaer i mindfulness-forskningen, som hvordan vi best kan forstå, definere
og måle dette sammensatte fenomenet.

SESJON 3:

Mindfulness og traumer
Elisabeth Schanche:
Mindfulness i traumebehandling
Å oppleve overveldende livshendelser kan sette spor. Et sentralt kjennetegn ved traumespor er
manglende toleranse for følelser og kroppslige fornemmelser. Dette foredraget vil fokusere på
rollen mindfulness kan ha i det terapeutiske arbeidet med å utvide traumepasienters toleranse
for ulike aspekter av egen erfaring.
Anders Lundesgaard:
Mindfulness i arbeidet med flyktninger
Om å holde ut med det onde og åpne for det gode:
Ulike veier til fysisk, mentalt og åndelig nærvær /samvær
for pasienter og behandlere.

SESJON 4:

Acceptance and commitment therapy i psykosebehandling
v/ Tobias Lundgren
I sesjonen introduseres ACT som modell og gis en mer inngående presentasjon ut fra anvendelse innen psykosebehandling og andre områder innlederen har arbeidet med (epilepsi, eliteidrett). Deltagerne får mulighet både til å se forskningsresultater og å oppleve modellen.
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SESJON 5:

Mindfulness, angst og ustabile emosjoner
Anita Tørmoen:
Mindfulness i Dialektisk atferdsterapi (DBT)
Å starte i en behandling der en får som oppgave å legge merke til sine tanker, følelser og
handlinger når alt oppleves som kaos er en utfordring. Derfor integrerer DBT fokuset på å
“sitte med sine følelser”, som i oppmerksomt nærvær, med mange distraksjonsferdigheter.

Anita Olsson:
Mindfulness basert terapi i behandling av angstlidelser
Denne sesjonen vil presentere både forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra eget arbeid
med bruk av mindfulness i møte med angstproblemer?

1130 – 1300: SESJON 6 – 10
SESJON 6:

Mindfulness and despair:
Can MBCT bring hope to those at risk of suicidal depression?
v / Melanie Fennell
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) has developed a sound evidence base as a possible treatment of choice for recurrent depression. A recent clinical trial conducted at the Universities of Oxford and Bangor (North Wales) investigated whether it might be of help to people
who , in addition to recurrent depression, have histories of childhood adversity and trauma,
and are at risk of suicidal thinking and behaviour. The workshop will focus on how the 8-week
MBCT course was shaped in order to meet the needs of this especially vulnerable group. It will
aim to be both interactive and experiential, and offer opportunities for participants to “taste”
elements of MBCT for themselves, and for discussion and debate.

SESJON 7:

Mindfulness og rusavhengighet
v/ Kari Ravnanger og Ingemar Sköld
I denne sesjonen presenteres programmet Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) i
teori og praksis. Foredragsholderne vil dele sine erfaringer med bruk av mindfulness-basert
behandling av både alkohol- og legemiddelavhengighet.

SESJON 8:

Om kunsten å leve et meningsfullt liv med en
kropp som ”bråker”
v/ Emma Marie Rehfeld og Louise Kronstrand Nielsen
Kronisk stress og Hypokondri kan behandles! Denne opplevelsesorienterte workshop vil fokusere
på gruppebasert Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i behandling av 1) Hypokondri og
2) Kroniske Funksjonelle Syndromer, som ME/ CFS, fibromyalgi, kronisk piskesmell, kroniske
uforklarte smerter, duft- og kjemikalieoverfølsomhet m.fl. Effekten av denne manualiserte behandlingen evalueres nå i to randomiserte kontrollerte studier, som vil beskrives nærmere.
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SESJON 9:

Mindfulness i hjelperelasjon
Kari Milch Agledahl:
Legens profesjonelle distanse. Er mindfulness en mulighet?
Innlegget tar utgangspunkt i mitt PhD-prosjekt med observasjoner av legers arbeid og samspill
med pasienter. En av forutsetningene for det kliniske arbeidet er at legen holder et medisinsk
fokus på pasienten og tyder de kliniske tegnene i situasjonen på en medisinsk korrekt måte.
Men dette fokuset fører ofte til at følelsesmessige budskap blir neglisjert og at pasientene til
dels blir behandlet som medisinske objekter. Hvilken plass kan mindfulness ha i et slikt legepasient forhold?

Steffen Rostock Svendsen:
Selvivaretagelse og hjelpeyrkets utfordringer
I sesjonen presenteres erfaringer fra bruk av oppmerksomt nærvær i kurset kreativ hjelp til
hjelpere, en metode som har blitt utviklet i Palestina og i Nord-Norge siden 2003, og gitt til
hjelpepersonnell som selv kan være utsatt for belastninger i sitt arbeid med sårbare grupper
og studenter som utdanner seg i en hjelperolle. Hjelperollen er en kilde til identitet og mening
samtidig som empatisk medfølelse kan bidra til utmattelse. De øvelser som kurset har anvendt
for å fremme vennlig oppmerksomt nærvær og avspenning, for å skape en atmosfære for selv
refleksjon og regulering av affekt og stress, vil på sesjonen diskuteres sammen med erfaringer
som andre kan ha.

SESJON 10:

Mindfulness som (filosofisk) praksis
Viggo Johansen:
Erfaringer fra klosterliv og hverdagsliv
Mindfulness er en kontemplativ praksis som går flere tusen år tilbake i tid. Praksisen har alltid
hatt to vinger og ett formål – vingene har vært konsentrasjon og innsikt, og formålet har vært
visdom. I vår moderne verden har mindfulness kommet inn som en del av en forskningstradisjon, og veien dit har ført med seg en del endringer, både når det gjelder praksis og formål.
Denne sesjonen tar utgangspunkt i mindfulness som del av en visdomstradisjon og tar sikte på
å klargjøre både forskjeller og likheter til ”moderne” mindfulness. Foredragsholderen vil dele
sine erfaringer fra fire år som buddhistmunk og mange års erfaring med å integrere klosterlivet i et hverdagsliv.
Dag Erik Hagerup og Thor Eirik Eriksen:
Vandringens tilstedeværelse.
Hvordan kan naturen tale til det naturlige oss? En refleksjon om å være på vei og å komme hjem.
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BIDRAGSYTERE
KARI MILCH AGLEDAHL er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø og er for tiden i spesialistutdanning ved øyeavdelingen på UNN. Hun har hovedfag i filosofi og har skrevet en PhD
avhanding i medisinsk etikk. Avhandlingen tar for seg hverdagsetikken i det medisinske arbeidet
og fokuserer særlig på forholdet mellom lege og pasient.

ANDERS BARSTAD er sosiolog og forsker, ansatt i Statistisk Sentralbyrå. Hovedinteresser innen generell levekår- og velferdsutvikling, psykisk helse og sosiale relasjoner. Anders har også
arbeidet med bærekraftig utvikling og føre-var-prinsipper.

JOANNE DAHL er professor i psykologi ved Uppsala Universitet, psykolog, leg psykoterapeut
og en internasjonalt kjent ACT trener. Hun har publisert et 50 talls artikler og 5 bøker om ACT
i forhold til kroniske sykdommer som epilepsi, asthma, mage og tarm problem, kronisk smerte,
overvekt samt traumer i krigsherjede utviklingsland. JoAnne har ca 35 års erfareing med klinisk
arbeid og klinisk forskning, og er kjent for sin engasjerende og inspirerende måte å arbeide på
som terapeut, pedagog og forsker.
VIDYAMALA BURCH: After injuring her spine and having surgery in her teens, Vidyamala
discovered meditation at age twenty-five. She has spent the subsequent decades honing her skills
and learning to live well with her own pain and disability using mindfulness and compassion, as
well as teaching others. In 2001 she founded the Breathworks organisation that offers mindfulness
to people living with pain, stress and illness.There are now Breathworks’ trainers in over fifteen
countries. In 2008 Vidyamala published “Living well with Pain and Illness – the mindful way to
free yourself from suffering”, now translated into 12 languages. She is co-author of “Mindfulness
for Health – a practical guide to relieving pain, reducing stress and restoring well-being” with Dr
Danny Penman (2013).
MICHAEL DE VIBE er allmennlege, er veileder i allmennmedisin og har utdannelse og praksis
i systemisk familieterapi. Han arbeider nå med kvalitetsutvikling av helsetjenester i Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten. Han har vært opptatt av mindfulness i mange år og har lenge
undervist og forsket på dette området. Han forsvarer i 2014 sin doktorgrad om bruk av mindfulness trening for studenter.
TOR-JOHAN EKELAND er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og
Molde. De siste årene har han gjennom artikler, foredrag og bøker vært aktiv i debatten om såkalt
”evidensbasert praksis” (EBP). Han har spesielt interessert seg for forholdet mellom dette konseptet og nye styringslogikker i moderne velferdsstater, og at en for tett kopling her kan fremme
pseudovitenskap mer enn vitenskap.
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BIRGIT ELIASSEN, utdannet psykiatrisk sykepleier, kunstterapeut og veileder med hovedfag
i helsefag, ansatt ved Fagutviklingsenheten rus- og psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Hun har lang erfaring fra psykisk helsevern og høgskoleundervisning og har spesielt interessert
seg for miljøterapi og personalets faglig-personlige kompetanse. Kurslederutdanning i MBSR og
har ledet kurs for ulike grupper gjennom mange år. Forskningsprosjekt på virkninger av MBSRopplæring for helsepersonell i sengepost.
THOR EIRIK ERIKSEN er samfunnsviter ansatt på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Er i tillegg PhD stipendiat i filosofi ved Institutt for Filosofi og
Førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsprosjekt tar utgangspunkt i de såkalte medisinsk uforklarte symptomer (MUS) og undersøker hvordan
vi kan refortolke slike tilstander i lys av filosofiske og fenomenologiske perspektiver. Har over
lengre tid vært opptatt av Filosofisk praksis og har videreutdanning i filosofisk veiledning fra
Universitetet i København.
MELANIE FENNELL was a pioneer of cognitive therapy for depression in the UK, and as a
research clinician in the Oxford University Dept of Psychiatry contributed the development and
evaluation of cognitive models and treatment protocols for depression and anxiety disorders. She
developed the Oxford University Diploma in Cognitive Therapy and the Oxford Diploma/MSc in
Advanced Cognitive Therapy Studies. She has extensive experience of teaching and training both
CBT and MBCT, and has particular interests in depression and low self-esteem. In July 2002, she
was voted “Most Influential Female UK Cognitive Therapist” by the membership of the BABCP, and
in 2013 an Honorary Fellowship by the Association.
DAG ERIK HAGERUP er filosof og filosofisk praktiker, ansatt ved Fagutviklingsenheten rus- og
psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge. Har lang erfaring fra arbeid i psykisk helsevern og
rusomsorg. Er i gang med et PhD prosjekt med utgangspunkt i praktisk kunnskap.

VIGGO JOHANSEN har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i
kognitiv terapi ved St. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 21 års erfaring med mindfulness
meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa. Viggo har skrevet
boken ”Å leve mindfulness – Indre stillhet”, 2013.
ROALD KRISTIANSEN, Cand.theol Oslo 1979. Ph.D Emory University, USA 1987. Seminarlektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, Bergen 1980-83 og 1986-91. Associate Researcher
ved NCC Center for the Study of Japanese Religions i Kyoto, Japan, 1985-86. Førsteamanuensis
ved Høgskolen i Finnmark 1991-97. Førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø siden 1997.
ANDERS LUNDESGAARD, psykologspesialist (klinisk barn/ungdom). Ansatt på RVTS ressurssenter om vold og traumatisk stress. Bred klinisk erfaring med barn, ungdom, voksne og
familier, de senere år med særlig fokus på flyktninger og asylsøkere. Bred undervisningserfaring fra høyskole og universitet. Fordypningsområder: Narrativ psykologi, familieperspektiv og
utvikling, traumebehandling, arbeid med flyktninger, gruppeintervensjoner, hjelp til hjelpere og
mindfulness.
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LOUISE KRONSTRAND NIELSEN er psykolog og ansatt ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Århus. Hun arbeider med utvikling av gruppebehandling med Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) i flere forskningsprojekter, blant annet i forhold til mennesker med
helseangst og kroniske plager som ME, smerter og utbrenthet. Hun er også i gang med å utvikle
et forebyggingsprogram med ACT for unge i videregående skole. Louise er medforfatter til boken
“Mindfulness. En Manual til Træning af Bevidst Nærvær” (2010), og har i flere år undervist/ utdannet helsepersonell i ACT og mindfulness.
TOBIAS LUNDGREN er psykolog og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Universitetet i Stockholm. Han har forsket på effekt av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) blant
annet i forbindelse med epilepsi, aspergers syndrom og kroniske smerter. Har nettopp avsluttet
en 1-årig randomisert kontrollert studie på ACT for innlagte psykosepasienter, med gode resultater. Forsker også på betydning av mindfulness og aksept for trivsel og effektivitet innen idrett.
Tobias har foruten vitenskapelige artikler medforfattet to bøker sammen med JoAnne Dahl; “Living beyond your pain” og “The art and science of valuing in psychotherapy”.
OLE JACOB MADSEN er førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk
institutt, Universitetet i Oslo. Han interesserer seg særlig for skyggesidene av psykologiens inntog
i kjernen av den vestlige kultur. Madsen er derfor særlig opptatt at den mulige ideologiske rollen
mindfulness kan komme til å få som foretrukket løsning på samfunnets mange utfordringer.

ANITA OLSSON er dr. fil. og spesialist i klinisk psykologi, psykoterapeut og veileder i kognitiv

terapi. Hun er utdannet instruktør i MBSR/MBCT og har holdt mindfulness kurser og arrangert
utdanninger i MBSR/MBCT de siste 20 år. Hun er leder for foretaket KBT i Utveckling i Sverige.

KARI RAVNANGER er leder for Kompasset i Bergen /Blå Kors Norge, psykologspesialist i
klinisk voksen, rus og avhengighetsproblemer og psykoterapi (gruppeanalytiker). Instruktør i
MBRP, MBSR og MBCT. Erfaring med MBRP; 5 8-ukerskurs i MBRP, foreleser i MBRP v/Norsk
forening for kognitiv terapi, videreutdanning i Mindfulness basert metode. Prosjektleder for forskningsprosjektet i regi av KORFOR siste 4 årene. Klinisk erfaring både fra førstelinjetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Lærer og veileder ved Institutt for Gruppeanalyse.
EMMA REHFELD er spesialist i psykiatri og overlege ved Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser, Århus Universitetshospital. Hun er utdannet psykoterapeut i psykodynamisk psykoterapi,
kognitiv atferdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Har de siste tolv år arbeidet
med psykoterapeutisk behandling av mennesker med funksjonelle lidelser (ME, fibromyalgi, kronisk piskesmell, duft- og kjemikalieoverfølsomhet). Hun arbeider som kliniker i forskerteam som
utfører randomiserte, kontrollerte undersøkelser av effekten av kognitiv terapi, mindfulness-basert
terapi samt ACT for denne pasientgruppe. Utover arbeidet som terapeut utvikler hun manualer til
behandlingene.
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STEFFEN ROSTOCK SVENDSEN har som psykolog og kunstterapeut jobbet med oppmerk-

somt nærvær overfor hjelpere siden 2003, i Palestina og Nord-Norge. Kurset “Kreativ hjelp til
hjelpere” har anvendt oppmerksomt nærvær inn i hjelperollens mange utfordringer. Gjennom
selv å ha gått i hjelperollens sko på godt og vondt i mange år, og fått hjelp av kunstterapi og meditasjon, er det et ønske å videreformidle erfaringer og innsikter fra eget liv og fra kontakten med
hjelpere i over 10 år.

ELISABETH SCHANCHE arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi

ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet med minfulnessgrupper i annenlinjetjenesten og har en fordypning i sensorimotorisk psykoterapi rettet mot behandling av komplekse
traumer.

INGEMAR SKÖLD er psykiater og overlege på CapioMaria i Stockholm, hvor han arbeider

med alkoholmisbruk hos unge og voksne, samt pasienter med dobbeltdiagnoser (avhengighet og
bipolar lidelse). Leder 8-ukers kurser i Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) og Mindfulness basert kognitiv terapi (MBCT), og har medisinsk ansvar for et Minnesota-program i tråd
med 12-stegsmodellen. På fritiden skriver han–blant annet! – dikt.

IDA SOLHAUG er psykolog og PhD stipendiat ved Institutt for psykologi, Universitetet i Trom-

sø, hvor hun forsker på betydningen av mindfulness-trening for medisin- og psykologistudenter. Ida er utdannet i mindfulness-basert terapi (MBSR/MBCT) og Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), og inspireres av disse tilganger i eget liv, i klinisk praksis og i sin undervisning.
Hun har de siste 6 år holdt mindfulness-kurser for helsepersonell, pasienter og studenter.

ANITA JOHANNA TØRMOEN avslutter i disse dager et doktorgradsarbeid om behandling
av selvskading hos ungdom. Hun har lang erfaring med bruk av mindfulness gjennom arbeidet
som DBT terapeut for ungdom og voksne. Tørmon er godkjent DBT lærer og -veileder.

JON VØLLESTAD er psykolog og Ph.D. Doktorgradsarbeidet hans ved Universitetet i Bergen

omhandlet effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. For tiden er han ansatt
ved BUP Øyane på Sotra utenfor Bergen. Vøllestads hovedinteresse er hvordan mindfulness kan
komme til anvendelse ved ulike kliniske problemstillinger, med særlig fokus på angst og depresjon. Han underviser også i mindfulness for studenter, helsepersonell og folk flest.

KULTUR
KULTA er et nord-norsk kompetansesenter for sirkus, teater og sceneteknikk lokalisert i Tromsø.
MARIT NYGÅRD , utdannet musiker og yogalærer, bosatt i Harstad.

HELGE TORVUND, forfatter, poet og psykolog bosatt i Ogna, Rogaland. Fremfører egne dikt underveis.
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INVITASJON TIL POSTERPRESENTASJON
Tema for postere, brosjyrer og handouts: Mindfulness i liv og helse

Vi inviterer til postere i to kategorier:

1. Vitenskapelige prosjekter
2. Presentasjon av andre (ikke-vitenskapelige) prosjekter og tiltak
Det vil ikke bli anledning til salg i forbindelse med posterne.

De som ønsker å presentere sender inn til adressen nederst på siden for godkjenning innen 1.5.2014.

Formelle retningslinjer

Maks størrelse på posteren er 95 cm bredde x 140 cm lengde.
De fleste trykkerier har erfaring med å trykke postere og kan hjelpe deg med å velge hva slags papirkvalitet du skal bruke.

I tillegg til posteren, ønsker vi at du tar med handouts som folk kan ta med seg hjem. Du kan velge om
handouten er selve posteren i liten versjon eller et sammendrag av hovedinformasjonen fra posteren.
Handouten kan være A4-størrelse eller mindre, og husk å inkludere din kontaktinformasjon.

Praktisk informasjon

Du vil senere få informasjon av oss om hvor og når du skal møte med posteren din. Når vi møtes får du
angitt hvilken tavle du skal henge posteren din på, og du vil få materialene du trenger for å henge den
opp.
Posteren vil henge oppe onsdag ettermiddag og hele torsdag og fredag. Vi ønsker at du står ved posteren din på fredag mellom 1100 og 1130 slik at folk kan stille spørsmål. Tidspunktene for postervandring står i programmet.

Kontaktperson for postersesjonen er Birgit Eliassen

Ta kontakt hvis du ønsker å stille med poster og oppgi posterens tittel og forfatter til denne
e-post adressen: birgit.eliassen@unn.no
Vennlig hilsen programkomiteen
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
DELTAGERAVGIFT: Deltakeravgiften er beregnet separat for prekonferanse og hovedkonferanse. I
tillegg til faglig innhold dekker avgiftene lunsj og bevertning i pausene de aktuelle dagene.

Det gis redusert deltageravgift for medlemmer i Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON),
heltidsstudenter og deltagere bosatt i land utenfor Norge. Alle priser er oppgitt i NOK.
Du kan melde deg inn i NFON her: http://nfon.no/nfon/bli-medlem/
Ved påmelding til og med 11.04.14

Ordinær avgift

Medlemmer i NFON
Studenter og deltagere
bosatt i utlandet

PREKONFERANSE				
HOVEDKONFERANSE			

1300						
3000						

900
2600

PREKONFERANSE				
HOVEDKONFERANSE 			

1500						
3600						

1100
3200

PREKONFERANSE				
HOVEDKONFERANSE			
DAGPAKKE HOVEDKONFERANSE		

1700						
4400						
2100						

1400
4000
1600

Ved påmelding 12.04 – 26.05.14

Ved påmelding etter 26.05.14

Dersom du bare ønsker å delta på èn av dagene i hovedkonferansen krysser du for DAGPAKKE og
merker av hvilken av de to dagene. Dagpakke inkluderer fagprogram, kulturelt program, lunsj og
pauseservering for en av dagene i hovedkonferansen.

UTFLUKTER onsdag 3.september:
Tur til Store Blåmann (1044 moh), avreise fra SAS-hotellet kl 1630, kr. 400.- (Betales ved oppstart)
Tur til Sommarøy inkludert middag , avreise fra SAS-hotellet for begge utfluktene kl 1800, kr 995.- pr person
FESTMIDDAG torsdag 4. september kl 1930, Radisson BLU kr 680.OVERNATTING

Vi har satt av et visst antall rom. For å være sikret hotellplass må du bestille innen 26.5.14

REISE

For et tillegg i prisen på kr 250.- er VIAegencia behjelpelig med å bestille reise.

PÅMELDING

Påmelding er bindende. Bekreftelse på påmeldingen sendes ut fortløpende. Du kan velge om du
betaler med kort eller får tilsendt faktura.

ELEKTRONISK PÅMELDING

https://viaregi.revio.no/mindfulness

For spørsmål ta kontakt med VIAegencia pr e-post: meet.tromso@viaegenica.com
eller på telefon 77 64 80 09.

