
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk Forening for Familieterapi inviterer til 
ÅRSKONFERANSE OG GENERALFORSAMLING 

BERGEN 7. og 8. mars 2019 

 

Familier i krise  
- erfaringskunnskap og resiliens 

Det	blir	arrangert	Systemisk	Kafé	i	Bergen,	onsdag	6.mars.	
	

	
 

                     
Kari Dyregrov 

Kriserammedes erfaringer 
”når lynet slår ned” 

Michael Unger 
The Varied Patterns of Family  

Resilience in Challenging Contexts 

     Froma Walsh 
“Strengthening Resilience in Families 

Facing Crisis and Challenge” 

Årets foredragsholdere 

Ønsker du å holde workshop? Påmelding sendes Kristin H. Dahl: kristin.helene.dahl@gmail.com 
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Dr. Kari Dyregrov, er professor ved Fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskulen 
på Vestlandet, og prof. II ved Senter for Krisepsykologi, UiB. Før hun ble sosiolog 
arbeidet hun som fysioterapeut i 13 år i klinikk, undervisning og forskning. Som 
sosiolog har hun ledet en rekke forskningsprosjekt om pårørende ved alvorlig 
sykdom og etterlatte ved traumatisk død i 25 år, blant annet etter Utøya terroren 
2011. Basert på brukerforskning har K. Dyregrov gått i bresjen for en offentlig 
«outreach approach» der hjelpeapparatet må strekke seg ut mot kriserammede og 
ikke forvente at den vanlige pasient-lege modellen for egenhenvendelse om hjelp 
fungerer. På bakgrunn av hennes dr. arbeid The loss of a child by suicide, SIDS, and 
accidents: Consequences, needs and provisions of help, tok hun initiativet til å 
etablere organisasjonen LEVE for selvmordsetterlatte. For dette og annet arbeid på 
selvmordsfeltet fikk K. Dyregrov den internasjonale Farberow prisen. Hun er en 
ettertraktet foredragsholder og har en rekke tidsskrifts- og bokpublikasjoner, 
deriblant bøkene Sosial nettverksstøtte ved brå død – hvordan kan vi hjelpe?; 
Mestring av sorg; og Etter selvmordet. Dyregrov er p.t. prosjektleder for END - et 
landsdekkende prosjekt om etterlatte ved narkotikarelatert død. 
 
Tittel på foredrag;    
Kriserammedes erfaringer  ” når lynet slår ned”. 
Professor Kari Dyregrovs foredrag vil ta utgangspunkt i hennes 25 årige forskning 
og møter med mennesker i krise. Hun vil formidle hvordan mennesker som har 
opplevd at «lynet har slått ned» beskriver opplevelsen av å miste en av sine kjære i 
traumatisk død, trusselen om død, og å leve med alvorlig sykdom. Videre vil 
Dyregrov presentere akkumulert brukerkunnskap om hvilke psykososiale og 
familiekonsekvenser slike erfaringer får for de kriserammede. Likedan hvordan 
de  opplever å møtes av sosial- og helsevesen. Avslutningsvis vil hun formidle 
hvilken type hjelp og støtte de kriserammede ønsker seg. Familieterapi er ofte 
savnet. Brukernes stemmer løftes frem gjennom eksempler fra studier om 
kreftrammede familier, plutselig barnedød, terroren 22. juli, traumatiske dødsfall 
som mord, ulykker og selvmord. 
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Dr. Froma Walsh er familieterapeut og sosialarbeider fra Chicago USA. Hun er en 
ledende verdens autoritet på familie resiliens. Dr. Walsh har vært president i 
American Family Therapy Academy og tidligere redeaktør i Journal of Marital and 
Family Therapy. Hun har utgitt over 13 fagbøker til en rekke språk og har mottatt 
flere priser for sine faglige bidrag til det systemiske fagfelt av den Amerikanske 
psykologforeningen (Presidential Award and Division 43 Family Psychology), og fra 
American Family Therapy Academy og American Association for Marriage and 
Family Therapy. 
 
Tittel på foredrag; 
“Strengthening Resilience in Families Facing Crisis and Challenge”.  
I foredraget vil fokuset være på hvordan familieterapeuter kan bidra til å styrke 
familien i kriser, basert på kunnskap om hvordan «normale» familier (som ikke er i 
kontakt med hjelpeapparatet) bruker sin motstandskraft for å overkomme 
utfordringer og kriser. Hennes familieresiliens perspektiv har flyttet fokus til 
iboende ressurser i familien fremfor fokuset på problemer i lys av «den 
dysfunksjonelle familien». Familie resiliens er anvendt i forskning i forhold til 
komplisert sorg arbeid, seperasjon/skilsmisse, fatigdom/arbeidsløshet, og sårbare 
familier i ulike kontekster. «Normal Family Processes:Diversity and Complexity» 
(Walsh, 2016) og Strengthening family resilience (Walsh, F. 2016b). 
 

Dr. Michael Ungar er direktør for Resilience Research Centre i Canada og en av 
verdens mest innovative bidragsytere til forskning på og forståelsen av resiliens. 
Han er familieterapeut og har en PhD in Social Work fra1995 fra Wilfrid Laurier 
University og styremedlem i American Family Therapy Academy. Han er 
verdenskjent for måten har forandret forståelsen av resiliens, fra fokus på individ 
egenskaper til kulturell basert forståelse, basert på samhandling mellom folk og 
deres familier, skoler, arbeidssteder og lokalsamfunn.  Han er en internasjonalt 
anerkjent og mye brukt foredragsholder og han har skrevet 14 bøker som er 
oversatt til flere språk, og han har bidratt med 150 publiserte vitenskapelige bidrag. 
Han mest kjente bidrag er The Social Ecology of Resilience, for forskere på resilience, 
Working with Children and Youth with Complex Needs, en trenings manual for helse 
profesjoner. Han har en blog som heter Nurturing Resilience som er tilgjengelig på 
nettsiden til Psychology Today.  

 
Tittel på foredrag; 
 The Varied Patterns of Family Resilience in Challenging Contexts 
Michael Ungar beskriver;  In this presentation, I review what we know about family 
resilience and show that while we understand much about intrafamilial protective 
processes, we know less about systemic interactions that are associated with family 
wellbeing in challenging contexts. My purpose is to address this gap in knowledge 
and present a map of family resilience that shows how social contexts, adverse 
situations, values, and resources influence the resilience of family systems. This 
map, and the social ecological theory of resilience which informs it, accounts for 
varied adaptational pathways of families coping with adversity. Seven specific 
pathways to resilience are reviewed along with several dimensions of family 
resilience that must be considered. These include: the risk factors families face; the 
social discourses that define families as resilient; and the qualities of families, 
communities and government systems that affect the availability and accessibility of 
the resources families need. The presentation concludes with reflection on how we 
can assess family resilience and the application of this map to family therapy 
 


