
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 INVITASJON   
Styret i NFFT (Norsk forening for familieterapi) & Metaforum  

inviterer til det 19. førjulsseminaret i Gamle Logens 
stemningsfulle og historiske omgivelser i Oslo sentrum 

torsdag 8. og fredag 9. desember 2016.  

 

— Kunnskap og erkjennelse. 
 

 Hvordan utvide vår forståelse av det komplekse  
    slik at vi kan utvikle vårt samspill med verden? 
 Migrasjon, integrering og epistemologisk forståelse. 
 Terapeutiske utfordringer og muligheter. 
 Overganger, diskurs og identitet. 

 

 
 
 

HOVEDFORELESERE: 
 

Nora Bateson 
Filmskaper, redaktør og skribent. 
Leder av IBI (International Bateson Institute). 
 

Arild Aambø 
Lege og seniorrådgiver ved NAKMI  
(Nasjonal kompetanseenhet for minoritets- 
helse ved Oslo universitetssykehus). 
 

Innledninger ved: Safia Abdi Haase  
Sykepleier med master i internasjonal sosial velferd og helsepolitikk. 

Abid Qayyum Raja Advokat og politiker 
 
 

 

 
 

 

SETT AV DAGENE ALLEREDE NÅ. 
 

Det blir musikalske og andre innslag underveis i programmet.  

 
 

 

 

 

  



 

INNHOLD DAG 1:       
 

 9.30:  Velkommen 

 9.45:  Innledning ved Abid Qayyum Raja 
Abid Q. Raja er stortingspolitiker for Venstre valgt fra Akershus. Har har tidligere arbeidet som advokat, 
vært nemndleder i UNE og bl.a. jobbet som diplomat ved den norske ambassaden i New Delhi. Raja er 
utdannet jurist fra Oslo, har mellomfag i kriminologi og mastergrad fra Oxford i vitnepsykologi. Han ble i 
2010 tildelt Fritt-Ord prisen blant annet for dialogmøter han skapte på Litteraturhuset. Han er grunn-
leggeren av tenketanken Minotenk og medgrunnlegger av IPPFORB; et internasjonalt parlamentariker-
nettverk som jobber for å fremme religionsfrihet. Raja har utgitt bøker om integrering og radikalisering, 
bl.a. ”Dialog - Om vold, undertrykkelse og ekstremisme” (Cappelen 2010) 

 

 10.30 Nora Bateson is an American born research designer, independent film-maker, 
writer, and lecturer. She is the daughter of Gregory Bateson, sister of Mary Catherine Bateson and is 
president of the International Bateson Institute (IBI). The IBI is a research group specializing in the 
development of a methodology for transcontextual research of living systems. Bateson is best known 
for her film An Ecology of Mind, which accessibly explicates much of Gregory Bateson's theoretical 
work while also providing insight into Nora Bateson's own relationship with her father. Bateson's 
theoretical style is chiefly characterized by the conflation of complex systems theory and analysis with 
an aesthetic component, and the exploration of diverse and disparate topics such as education, 
communication, and cybernetics. This aspect of Bateson's work is exemplified in An Ecology of Mind, 
which successfully merges an illustration of Bateson's personal story with an explanation of her father's 
theoretical publications.   (Noras presentasjon vil bli holdt på engelsk.) 
 

Abstract:  Transition, discourse, and identity.  
Immigration, or the movement of people who can no longer live in their homelands, is perhaps on of 
the most important issues of our times. The future of social collocation is largely determined now upon 
the way we approach the complexity of this integration.  While economics and policy will be important 
to addressing this process, it is the cultural discourse that is framing, limiting, and normalizing ideas 
about “immigration” and how to respond to this situation. There are underlying stories currently 
informing political decisions around what action to take. Those of us living in this era of history will be 
the authors of the story of how this transition is conducted. 
The immigration issue highlights the importance of new methods for approaching complex problems. 
This is ecological, economic, cultural, educational, political, medical — there is no single sector to turn 
to for a solution. Cultural, religious, political transformation in process that acutely includes questions of 
identity and humanitarianism. To address this we must use a lens that can take the complexity into 
account. The actions to take are those that are considered across the spectrum of systems. Where is 
the mandate for this form of interaction? 
As individuals and within larger communities our notions of identity inform us as to who we are in 
relation to the systems we live within. But this era is a time of upheaval, ecosystems and social 
systems around the globe are in rapid transition. While change is a constant in living systems, the rate 
of change now is unprecedented. Who are we in this changing world? As families, as profes-sionals, as 
cultures, how is our perception of ourselves changing -- and what if it doesn’t? Identity is a personal 
matter, but it also matters in terms of family, culture, society, ecosystems, and the future. Double binds 
of identity, and other traps of obsolete fragmentation in our thinking can be seen with greater insight 
through the lens of complexity and systems. Both the incoming families and the ones who are native, 
will be changed by this interaction. How can we offer the most support for that change to be as 
mutually healing as possible? 

Slutt ca. 15.30 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Catherine_Bateson


  

 

INNHOLD DAG 2: 
 

  9.00 Innledning ved Safia Abdi Haase 
Safia er etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier. Ansatt i Stiftelsen 
Amathea. Hun har også en mastergrad i internasjonal sosial velferd og 
helsepolitikk. Safia har bl.a. vært med i utformingen av Regjeringens 
”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse”. I 2002 kom dokumentarfilmen 
”Safia og hennes døtre” (Karl E. Rikardsen). Hun har mottatt flere priser for 
sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og som en 
viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge. I 2014 blir hun slått til 
ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid for kvinner og 
barns livskvalitet. Forfatter av boken ”Mellom to kulturer” (Gyldendal 

Akademiske, 2006) samt bidrag til boken ”Kvinne kjenn din kropp” (PAX 2007) 
 

 10.00 Arild Aambø er lege, spesialist i allmennmedisin. Han er grunnlegger av Primær-

medisinsk verksted (nå PMV-Senter for helse, dialog og utvikling) og leder der i perioden 1994 – 2004. 
Nå seniorrådgiver ved NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse). Han har i flere tiår hatt 
et stort engasjement for innvandrere i Norge og har et bredt kulturperspektiv. Han er også en velkjent 
foreleser, kanskje spesielt (for familieterapifeltet) innen løsningsfokusert teori og praksis, og er i tillegg 
en eminent musikkutøver (Noe vi vil få erfare). 
Arild har i mange år vært, og er fremdeles, redaksjonsmedlem i Fokus på familien.  
Mangeårig medlem av Norsk forening for familieterapi og har tidligere sittet i styret for foreningen.  
Han har bl.a. skrevet boka ”Smerter - Smerteopplevelse og atferd” (Cappelen 2007) og ”LOS – 
Løsningsorienterte samtaler” (Gyldendal 2004), som stadig er aktuell og brukes som pensum ved flere 
høyskoler. Han har også skrevet en rekke fagartikler – bl.a. i Fokus på familien.  

  

 Fokus på møtet mellom det norske behandlingsapparatet, 
innvandrerpasienten og deres familier. 

 Systemer og institusjoner –  
    lukkede, åpne, og «signifikante andre». 

 Et dialogisk selv. 

 Familieterapi er ikke en entydig størrelse. 
 

Abstract:  De siste tiårenes innvandring har medført økt kulturell 

kompleksitet. Innvandrere befinner seg ofte i vanskelige situasjoner når de 
balanserer mellom lojaliteten til egen gruppe og storsamfunnets forventninger. 
Vi som arbeider med familieproblemer må således forholde oss til både andre 
ekteskapstradisjoner, andre familiekonstellasjoner og samfunnets krav om å 

bekjempe hva som ofte benevnes som «skadelige tradisjoner». Med utgangspunkt i en kort 
presentasjon av enkelte statistiske undersøkelser som beskriver innvandreres livsmønster og levekår 
mer generelt, vil jeg diskutere betydningen av kultursensitive tilnærminger hvor terapeut og familie kan 
utvikle samarbeid på områder som er viktige for dem og relevante ut fra et faglig perspektiv. Av emner 
som tas opp kan nevnes den «ideelle samtalesituasjonen», arbeid med enkelt-personer i et systemisk 
perspektiv, hvordan bygge løsninger med minimalt materiale, tradisjonelle konfliktløsningsstrategier og 
samarbeid med ressurspersoner i ulike miljø - alt med spesielt henblikk på livet etter traumatiske 
opplevelser.  

Kliniske vignetter og enkelte eksempler fra musikklitteraturen vil illustrere presentasjonene. 
 

Slutt ca 15.00 

 

 



 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

GAMLE LOGEN ligger i Oslo sentrum 
(i nærheten av Bankplassen og Museet for samtidskunst) 

Adresse: Grev Wedels plass, 0151 Oslo 
Tlf.: 22 33 44 70  

 
 

KURSET ER GODKJENT AV NORSK PSYKOLOGFORENING:  

som fritt spesialkurs: 10 timers vedlikeholdsaktivitet. 

OG DEN NORSKE LEGEFORENING: 

Allmennmedisin: godkjennes med 11 valgfrie kurspoeng til videre- og 

etterutdanningen. 

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs 

for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 

Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning. 

 
 

Velkommen ! 
 

 NFFT 

 
METAFORUM 

(Norsk magasin for familieterapi / NFFTs medlemsblad) 
 

 

SEMINARET GODKJENNES NORMALT SOM: 
NORSK PSYKOLOGFORENING: 
- Fritt spesialkurs: 12 timers vedlikeholdsaktivitet. (Bekreftet 2016) 
DEN NORSKE LEGEFORENING: 
- Allmennmedisin: 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. (2016) 
- Psykiatri: med 10 timer for spesialistenes etterutdanning. (2016) 
- Barne- og ungdomspsykiatri: med 10 timer som valgfritt kurs for leger under   

spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.   (Med forbehold om endringer 2016)  
 

Løpende oppdatering på www.nfft.no og NFFTs facebooksider. 
Forespørsler om seminaret kan rettes til Kari Yvonne Kjølås: kariyk@online.no / Mobil 900 97 996 

eller Halvor de Flon: halvor.deflon@nfft.no / 951 799 24, 

- For spørsmål om påmelding, Arne Kallekleiv: arne.kallekleiv@nfft.no / 950 72 404. 
-  

 SEMINARET ER ÅPENT FOR ALLE SOM ØNSKER Å DELTA. 
Velkommen! 

NFFT     METAFORUM 
 

Trykk: LKT Digital - Lier 

Påmelding på www.nfft.no  
 

 Pris for 2 dagers seminar før 30. oktober 2016  
kr. 2.800,- / NFFT-medlemmer kr. 2.400,- 
inkl. lunsj begge dager og kaffepauser med div. tilbehør. 

 Pris inkludert 4 retters middag og velkomstdrikk torsdag kveld: 
Kr. 3.350.- / NFFT-medl. 2.950.- (Dvs. 550.- ekstra for middag.) 

 Pris etter 30. oktober 2016 kr. 3.200,-,- / NFFT-medlemmer kr. 2.800,- 
Med middag 3.750,- / medl. 3.350.-   

Siste frist 30. november.   Bindende påmelding! 
 

OVERNATTING ordnes på eget initiativ.  
Det er mange hoteller i gangavstand fra Logen. Vi kan anbefale hotell Bastion  
som også gir rabatt for gjester i Logen. Tlf: 22477700 
 

 TIDSPUNKTER: 
 Torsdag 8. desember:  

 8.30 - 09.30. Registrering (med kaffe, te og kaker)  
09.30 Faglig program. Slutt ca. kl. 16.00 

 Fredag 9. desember:  
8.30 - 9.00. Kaffe med mer.  
9.00 Faglig program. Slutt ca. kl. 15.00 

 

GAMLE LOGEN ligger i Oslo sentrum 
(i nærheten av Bankplassen. Museet for 
samtidskunst, bak Akershus festning) 

Adresse: Grev Wedels plass, 0151 Oslo.  
Tlf.: 22 33 44 70  

  

 

 
 
Tegninger: Eldbjørg Ribe 2008 
 

 

http://www.nfft.no/
http://www.nfft.no/

