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Styret i Norsk forening for familieterapi (NFFT) ønsker 
velkommen til det 22. førjulsseminaret i stemningsfulle lokaler 

og historiske omgivelser i Gamle Logen.

SEMINARET ER ÅPENT FOR ALLE SOM ØNSKER Å DELTA

«  Hva er det med ungdom?»

NORSK FORENING 
FOR FAMILIETERAPI



Anne St ærk  og Thilde West m ark . Samtaler med unge finder 
sted midt i nutidens ungdomskultur. Det kræver et blik for 
samspillet mellem vores praksisformer og disse kulturelle 
kontekster: Hvordan passer vores praksisformer egentlig til 
ungdomskulturen, som den er i dag? Forstærker de indimellem 
kulturelle normer i ungdomskulturen på en uhensigtsmæssig 
måde? Og hvad kalder det på, at vi justerer og ændrer på i vores 

samtalepraksis? I en tid præget af en stærk individualiseringstendens må vi eksempelvis 
udvikle idéer til, hvordan vi kan tale med unge om deres liv, uden at vi forstærker et i 
forvejen plagsomt pres for at lykkes og for at tage ansvar for sit eget liv. 

Anne Stærk og Thilde Westmark er psykologer og partnere i inpraxis (www.inpraxis.dk). De 
har begge samtaler med unge og deres familier, arbejder med supervision og 
undervisning af professionelle indenfor narrativ og systemisk praksis. De er optaget af at 
videreudvikle narrative terapi og har begge bidraget med artikler og bøger om narrativ 
praksis. 

Finn Skårderud. Psykiater, forfatter og professor. Skårderud er 
stifter av og administrerende direktør for Villa SULT, Stiftelsen 
Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for forebygging, 
behandling, forskning og kulturformidling. Han er en internasjonalt 
anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer 
av Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Norges 
Idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, som 

professor II. Skårderud er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med 
vekt på å lese fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske 
tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære 
sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og 
formidler. Han har også skrevet skjønnlitteratur. Han skriver regelmessig for Aftenpostens 
kulturredaksjon.

Tale Mar ia Krohn Engvik  hadde vært ansatt som helsesøster i 
Oslo kommune i seks år, da hun på tampen av 2016 åpnet 
snapchatkontoen «Helsesist a». Med en dundrende miks av 
seriøs kunnskap, humor og personlighet, har hun nå opp mot 180 
000 «views» daglig. «Vi kan ikke forvente at ungdommer skal 
oppsøke voksne på støvete kontorer. Vi må møte ungdommene 
der de er, tilpasse vårt språk til de vi snakker med, og jobbe for å 

skape nærhet i digital kommunikasjon.», sier Tale. 

Den digitale helsesøsteren har blitt tildelt ti priser for sitt arbeid, blant dem er Redd 
Barnas Rettighetspris i 2017 og Tabuprisen 2018. Selv verdsetter hun høyest meldinger fra 
ungdom som forteller at de på grunn av hennes arbeid har våget å be om hjelp.



Mar t he Opsal er psykologspesialist i klinisk voksen, og godt i 
gang med spesialisering i psykoterapi. 

I dag jobber hun som kommunepsykolog for barn og unge i 
Tønsberg kommune ved Familiehuset. Hun har jobbet ved ulike 
seksjoner innenfor spesialisthelsetjenesten med barn, ungdom og 
voksne. Fra 2012 til 2014 jobbet hun ved Nasjonal 
behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet og 

hadde samtaler med barn, ungdom og voksne for vurdering og utredning av 
transseksualisme og kjønnskorrigerende behandling.  Marthe har lenge vært opptatt av 
overgangen fra barn til ungdom, og identitetsutvikling. På bakgrunn av erfaringen med 
arbeidet ved Rikshospitalet har Marthe fått en unik erfaring ved å snakke med hundrevis 
av ungdom og deres oppfattelse av identitet og kjønnsidentitet. Ved å ha jobbet i ulike 
nivåer, kommunalt, spesialistnivå og ved Rikshospitalet har det å forstå hvordan 
systemene rundt hvert individ inspirert Marthe til å forsøke å belyse tematikk rundt 
kjønnsidentitet, for å skape et større rom for barn og ungdommer å få utforske sin egen 
kjønnsidentitet. Erfaringer i dag er at det ofte er trange rom, som barnet, familien, miljøet 
eller vår samfunnskultur er med å påvirke i ulike grader. Dette er noe av det Marthe 
ønsker å forelese om.

Elisabet h Harnes. Familieterapeut, MA i religionsstudier, BA i 
interkulturell kommunikasjon, ICDP veileder og 
videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi. Hun har i tillegg 
studier i veiledning, sjelsorg og familieterapi fra Mexico, Sveits 
og USA. Jobber til daglig ved RVTS Vest som spesialkonsulent 
inne tvungen migrasjon og flyktningshelse, er koordinator for 
arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme og 
prosjektleder for arbeidet med negativ sosial kontroll og TVE. 

Hun er fast medlem i TOT Radikalisering, Bergen kommunes tverretatlige operative 
konsultasjonsteam om radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Elisabeth har lang internasjonal og transnasjonal erfaring fra sosialt, pedagogisk og 
terapeutisk arbeid med sårbar og marginalisert ungdom fra USA og Kenya og i arbeid 
med nyankomne etnisk minoritetsungdom og foreldre i Norge. 

SEMINARENE I GAMLE LOGEN GODKJENNES NORMALT SOM FØLGENDE:

NORSK PSYKOLOGFORENING
Fritt spesialkurs: 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

DEN NORSKE LEGEFORENING

Allmennmedisin
10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri
med 10 timer for spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri
med 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes 

etterutdanning.

(Med forbehold om endringer i 2019) 



Program  « Hva er det med ungdom?»
TORSDAG 5.DESEMBER 

08.30 - 09.00 Innsjekking 

09.00 - 09.05 Velkommen ved leder i NFF Kristin Breda 

09.05 - 10.00 Faten Mahdí al-Hussaíní og Tor Itaí Keilen fra teaterforestillingen 
«Utafor»,intervjues av Sogneprest Carl-Ove Fæster. 

10.00 - 10.15 Pause 

10.15 - 11.00 Finn Skårderud: «I skjønneste uorden - samtidsdiagnostiske betraktninger 
om ung psykisk helse» 

11.00 - 11.15 Pause 

11.15 - 12.00 Finn Skårderud - forts 

12.00 - 13.00 LUNSJ 

13.00 - 13.45 Finn Skårderud: forts 

13.45 - 14.00 Pause 

14.00 - 14.45 Marthe Opsal: «Kjønnsidentitet i trange rom» 

14.45 - 15.00 Pause med kaffe/te og kaker 

15.00 - 15.45 Marthe Opsal forts. 

15.45 - 16.00 Avslutning 

FREDAG 6.DESEMBER 

09.00 - 09.05 Velkommen til dag 2 

09.05 - 10.00 Thilde Westmark og Anne Stærk : «Hvordan forstå ungdom i tiden?» 

10.00 - 10.15 Pause 

10.15 - 11.00 Thilde Westmark og Anne Stærk 

11.00 - 11.15 Pause 

11.15 - 12.00 Thilde Westmark og Anne Stærk 

12.00 - 13.00 Lunsj 

13.00 - 13.45 Elisabeth Harnes: Ungdom og radikalisering 

13.45 - 14.00 Pause 

14.00 - 14.45 Elisabeth Harnes forts. 

14.45 - 1515 Helsesista - Tale Maria Krohn Engvik ? «Ut av de støvete kontorer - møt 
ungdom der de er.»

15.15-15.30 Avslutning

Påm eldingsf r ist  15.11

Ear lybird f rem  t i l  15.10

3100,- for medlemmer, 3900,- for ikke medlemmer

Et t er  15.10 

3600,- for medlemmer og 4400,- for ikke medlemmer.

Påm elding nf f t .no 

Påmeldingsfrist 15.11 

Earlybird frem til 15.10  

3100,- for medlemmer, 3900,- for ikke medlemmer  
Etter 15.10  

3600,- for medlemmer og 4400,- for ikke medlemmer. 

Påmelding nfft.no  

 

30.11

30.11
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