Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund

Solhagenseminaret 24. og 25. mai 2018

Seminar om stemmehøring
Caroline kinosenter/Quality Hotel Grand Kristiansund

Invitasjon
Avdeling for Distriktpsykiatrisk senter i Kristiansund har den glede å invitere til
et to-dagers seminar med tema stemmehøring. Vi har fått to internasjonale
kapasiteter, psykiater Dirk Corstens fra Nederland og Dr. Eleanor Longden fra
England. De vil belyse fenomenet stemmehøring, hvorfor noen begynner å
høre stemmer og hvordan arbeide med stemmer. De vil belyse dette med
forskning, personlige- og kliniske erfaringer.
Seminarets fokus er hvordan forstå stemmer og hvordan arbeide terapeutisk/
tilnærme seg stemmehøring.
Geir M. Fredriksen vil forelese om erfaringer med denne måten å arbeide med
stemmer på i Norge.
Målgruppe: Fagfolk fra helseforetak og kommuner fra hele landet, personer
som hører stemmer, pårørende og brukerorganisasjoner.

Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund
Dr. Eleanor Longden, England. Hun er postdoktor ved nasjonalt institutt
for helseforskning, psykoseenheten i Manchester. Hun har omfattende
forskning i brukerperspektivet, i å forstå og respondere på psykose. Hun
har mottatt flere priser for dette arbeidet. Hennes viktigste
forskningsinteresse er forholdet mellom stemmehøring, traumer og
dissosiasjon. Hun har presentert sin forskning for WHO, APA
(amerikanske psykiater forening) RCP (den engelske psykiater forening)
og den engelske psykolog forening. I 2013 var hennes TED forelesning
omtalt av avisen the Guardian som en av de 20 online samtaler «som kunne forandre ditt liv»
Forelesningen er sett mer enn 4 millioner ganger og oversatt til 36 språk
Hun er forfatteren av boken «Learning from the voices in my head» TED books, New York.

Dirk Corstens, psykiater Nederland. Han har vært en nær
samarbeidspartner med Marius Romme og Sandra Escher i
deres Hearing Voices prosjekt siden han ble utdannet som
sosialpsykiater og psykoterapeut i 1992. Han er utdannet i
kognitiv, psykodynamisk og systemisk terapi,
transaksjonsanalyse og stemmedialog. Han har utviklet
recoveryprogrammet «Talking with voices»
Dirk var leder av Intervoice fra 2009 – 2016 og er nå nestleder. Han er en
internasjonal anerkjent foredragsholder.

Geir Margido Fredriksen er sosialarbeider i Norge. Han har en
mastergrad i kliniske hjelperelasjoner og er utdannet
psykodramaterapeut. Han arbeider som stemmehøringsterapeut
ved Poliklinikk psykisk helse DPS i Kristiansund og Molde. Han
har hospitert ved Hearing voices Manchester og deltatt på flere
opplæringskurs om hearing voices ledet av Marius Romme og
Sandra Escher Maastricht.
Geir er forfatteren av boken «Mestringsbok for stemmehørere» Hertevig forlag/psyk
opp.

Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund

Program torsdag 24.mai

09.00 – 09.30

Registrering/registration, kaffe/coffee

09.30 – 10.00

Velkommen/welcome
Klinikksjef Karl Arne Remvik, Klinikk for psykisk helse og rus
Stemmehøringsterapeut Geir M. Fredriksen

10.00 – 11.30

Hvordan arbeide med stemmer/ Working with voices.
Dirk Corstens, psykiater Nederland.

11.30 – 12.30

Lunch.

12.30 – 14.00

Hvordan arbeide med stemmer/Working with voices.
Dirk Corstens og Eleanor Longden, forsker psykolog England

14.00 – 14.15

Kaffe/coffee

14.15 – 15.15

Norske erfaringer i arbeidet med personer som hører
stemmer/ Norwegian experiences working with voices.
Geir M. Fredriksen, stemmehøringsterapeut.

15.15 – 16.15

Panel: spørsmål/questions.
Dirk Corstens, Eleanor Longden, Geir M. Fredriksen.

Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund

Program fredag 25. mai

09.00 – 10.30

Forskning: stemmer, traume, dissosiasjon og psykoser/
Research: voices, trauma, dissociation and psychoises.
Eleanor Longden

10.30 – 10.45

Kaffe/coffee

10.45 – 11.45

Forskning fortsetter/ research continues.
Eleanor Longden, Dirk Corstens.

11.45 – 12.45

Lunch

12.45 – 14.00

Stemmedialog/ talking with voices.
Dirk Corstens

14.00 – 14.15

Kaffe/ coffee

14.15 - 15.15

Stemmedialog fortsetter/ talking with voices continues
Dirk Corstens, Eleanor Longden.

15.15 – 16.00

Panel: Hvordan kan flere jobbe på denne måten i Norge/
How can more people in Norway get involved in this way of
working?
Geir M. Fredriksen, Eleanor Longden, Dirk Corstens

Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund

Kursansvarlig: Geir Margido Fredriksen
Kurset er godkjent av NFS
Kurset søkes godkjent av DLF
Kurset søkes godkjent av NPF

Seminaravgift kr. 1800,- (Inkluderer lunsj, kaffe/te, pausebuffet begge dager)

Påmelding:
Ansatte i Helse Møre og Romsdal melder seg på via intranett i Læringsportalen
Eksterne melder seg på via deltager.no

Avbestillingsregler:
 Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes full
deltageravgift.
 Betalte plasser kan fritt benyttes av andre, gi beskjed ved registrering

Overnatting:
Eventuell overnatting for tilreisende deltakere bestilles og betales individuelt
direkte med Quality Hotel Grand, Kristiansund,
tlf. 71 57 13 00 / www.choice.no/quality/grandkristiansund
Konferansepris for rom m/frokost per natt kr. 1074,-

