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

VELKOMMEN TIL 20 ÅRS JUBILEUM FOR
FØRJULSSEMINARENE

torsdag 7. og fredag 8. desember 2017
i Gamle Logens stemningsfulle lokaler og historiske omgivelser
i Oslo sentrum

20 ÅR I GAMLE LOGEN - HVA NÅ?

«TERAPI I TIDEN - TRENDER og TENDENSER»
Til jubileumsseminaret har det vært naturlig å hente inn noen sentrale forelesere
fra den rikholdige listen med bidragsytere gjennom de 20 årene som har gått og vi har vært så
heldige å få fire velkjente veteraner som innledere:

SISSEL GRAN
Parterapeut, psykolog, spaltist og forfatter

PER JENSEN
Familieterapeut, professor i familieterapi - VID

VIGDIS WIE TORSTEINSSON
Familieterapeut, psykolog og filosof

ODD ARNE TJERSLAND
Familieterapeut, psykolog, professor - UIO
Det blir musikalske og andre innslag underveis i programmet.

SETT AV DAGENE ALLEREDE NÅ!

De fire innlederne i år har alle lang erfaring å øse av, men vil denne gangen i hovedsak ha
blikket rettet mot nåtiden og fremover. De har alle gitt oss noen spennende titler, til faglig
fordypning og praktisk nytte, som spenner fra parets utfordringer, via terapeutens personlige
erfaringers betydning i terapi og hva som bidrar til endringer i terapeutisk praksis, til barnet
plass i det familieterapeutiske rommet.
Vi gleder oss til dette - og håper mange vil komme til jubileet og glede seg sammen med oss.

INNHOLD DAG 1:
08.30-09.30 Innsjekk og tid til mingling - med kaffe/te/sjokolade og noe å bite i.
09.30 - Musikalsk åpning ved bl.a. Carl Gjerdrum «Ferdinand».
09.45 - Innledning «Ord for dagen».

10.30 Sissel Gran:

«Når kjærligheten går i terapi.
Emosjonsfokusert arbeid med par som strever»
Sissel har vært medlem av NFFT i en årrekke og har bidratt for foreningen i
mange sammenhenger. Kjent fra media gjennom mange år for sitt arbeid med
parrelasjoner. I tillegg til faste spalter i aviser og blader, artikler i forskjellige
fagtidsskrift og drift av en populær blogg (Hektablogg) har hun har bl.a.
skrevet bøkene: «Kjærlighet i hastighetens tid» (Aschehoug 2005).
«Kjærlighetens tre porter» (Aschehoug 2007). «HEKTA på et håp om
KJÆRLIGHET», sammen med Nora Skaug) (Aschehoug 2010).
«DET ER SLUTT - historier om løsrivelse» (Aschehoug 2016)
Lunsj 12.15-13.30

13.30 Per Jensen:

«Terapeuters liv og praksis.

På leting etter forståelser av hvordan familieterapeuters kliniske praksis kan
henge sammen med deres personlige og private erfaringer.»
Per har også vært medlem av NFFT I mange år. Han er en velkjent person i
det familieterapeutiske fagmiljøet, ikke minst som studieleder, veileder og
underviser ved familieterapiutdanningene ved Diakonhjemmets høgskole
(nå VID). Per er også artikkelforfatter og har vært medforfatter av flere
aktuelle bøker, vi nevner to av dem: “FAMILIEN - PLUSS ÉN - Innføring i
familieterapi», sammen med Håkon Hårtveit. (Universitetsforlaget 2004 - 2.
Utgave). «MELLOM ORDENE - Kommunikasjon i profesjonell praksis», med
Inger Ulleberg (Universitetsforlaget 2011).
Slutt ca. 15.30

Kl. 19.30 Festmiddag torsdag kveld i Gamle Logen
Velkomstdrikk + 4-retters middag i Gamle Logen.
Musikalske innslag
Det er mulig å møte tidligere for samvær for de som ønsker det.
(Mer info se siste side)

INNHOLD DAG 2:
08.30 - 09.00

Kaffe/te/sjokolade m.m.

09.00 Innledning og «Ord for dagen»

10.00 Vigdis Wie Torsteinsson:

«To skritt frem og ett tilbake – eller omvendt?
Hva bidrar til endringer i vår familieterapeutiske praksis?»
Vigdis er redaktør for tidsskriftet FOKUS på familien. Hun har lang erfaring som
terapeut med familieterapi og spiseforstyrrelser, bl. a. fra somatisk barneavdeling,
poliklinikk og familieenhet ved BUPA Vestfold og RASP (Regional seksjon for
spiseforstyrrelser ved OUS-HF). Hun underviser også i familieterapi ved RBUP Ø/S.
I tillegg er hun utdannet filosof.
Vigdis har publisert flere artikler og bøker om familieterapi, spiseforstyrrelser,
utviklingspsykologi og kunnskapsperspektiver i klinisk arbeid. Av de seneste
publikasjoner nevnes bøkene: «SAMSPILL OG SELVOPPLEVELSE - nye veier i
relasjons-orienterte terapier», sammen med Rolf Sundet og Astri Johnsen (Tano
Aschehoug 2000). «LÆREBOK I FAMILIETERAPI” sammen med Astri Johnsen.
(Universitetsforlaget 2012)
11.45 – 13.00 Lunsj

13.00 Odd Arne Tjersland:

«Samspill med barn i familieterapeutiske samtaler»
Odd Arne er en nestor i NFFT-sammenheng og en av stifterne av foreningen. Han er
en av våre mest brukte forelesere, veileder og underviser. Han spenner over et vidt
register, fra bl.a. mekling, barnefordeling, terapi med familier i høykonflikt, parterapi
og familieterapi med barn, for å nevne noe. Han har også vært prosjektleder ved
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Odd Arne er forfatter av en rekke fagartikler. Av bokutgivelser nevner vi:
«SAMLIVSBRUDD OG FORELDRESKAP meklingsprosessens psykologi»
(Universitetsforlaget 1992). VÅGE Å LEVE. En bok om alternative veier i behandling
basert på erfaringene fra Tyrili, sammen med Ulf Jansen og Gunnar Engen. (Tanum
1998). «ALLIANSER - Verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og
unge», sammen med Gunnar Engen, og Ulf Jansen (Gyldendal 2013)
Avslutninger: Musikalsk innslag mm. Slutt ca. 15.00

SEMINARENE I GAMLE LOGEN GODKJENNES NORMALT SOM FØLGENDE:
NORSK PSYKOLOGFORENING:
Fritt spesialkurs: 12 timers vedlikeholdsaktivitet. (Bekreftet 2017)
DEN NORSKE LEGEFORENING:
Allmennmedisin: 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. (2017)
Psykiatri: med 10 timer for spesialistenes etterutdanning. (2017)
Barne- og ungdomspsykiatri: med 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for
spesialistenes etterutdanning. (Med forbehold om endringer 2017)

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

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

Påmelding på www.nfft.no
Pris for 2 dagers seminar før 30. oktober 2017 kr. 3.200,- / NFFT-medlemmer kr. 2.700,- inkl. lunsj
begge dager og kaffepauser med div. tilbehør.
Pris inkludert 4 retters middag og velkomstdrikk torsdag kveld: Kr. 3.650.- / NFFT-medl. 3.350.- (Dvs.
550.- ekstra for middag.)
For påmelding etter 30. okt. påløper det et tillegg på kr. 400,- på seminarprisen.
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.
Angi avtale ved bestilling. Tlf.: 22477700
TIDSPUNKTER:
Torsdag 7. desember:
08.30 - 09.30. Registrering (med kaffe, te og kaker)
09.30 Faglig program. Slutt ca. kl. 15.30
Fredag 8. desember:
08.30 - 9.00. Kaffe med mer.
09.00 Faglig program. Slutt ca. kl. 15.00

Følg med på www.nfft.no og NFFTs facebooksider.

Forespørsler om seminaret kan rettes til Kari Yvonne Kjølås: kariyk@online.no / Mobil 900 97 996
eller Camilla Oanes: camilla.jensen.oanes@sshf.no / Kristin Sørbrøden Breda kristin.breda@nfft.no

For spørsmål om påmelding: Joe Sowerby - joe.sowerby@nfft.no / telefon 416 79 801

SEMINARET ER ÅPENT FOR ALLE SOM ØNSKER Å DELTA.

Velkommen!
NFFT

METAFORUM
Trykk: LKT Digital - Lier

