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Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?

PROGRAM

Lars Hertervig, Landskap, akvarell. Stavanger kunstmuseum. Foto: Dag Myrestrand/Bitmap

Schizofrenidagene 2014
Tro eller vitenskap? – Psykiske helsetjenester under lupen.
Schizofrenidagene i 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
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– kunstneren som ble stemplet som gal
Foredrag om Lars Hertevig ved kunstkritiker Trond Borgen.
Mandag 3. november kl. 18.00-19.00 i Stavanger Kunstmuseum.

16:34

Ledende internasjonale forskere og klinikere vil presentere behandlings- og tiltaksforskning som kan vise til gode resultater for barn og voksne med psykiske vansker, og
sterke brukerstemmer vil formidle sine erfaringer. Professor David Clark fra Oxford
Side 1
University vil presentere resultater fra lavterskelsatsingen ”Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)” i England. Professor Ron Rapee fra Macquarie University i Australia
vil forelese om forebygging og behandling av angstlidelser hos barn og ungdom. Professor
Graham Thornicroft fra King’s College vil presentere resultater fra anti-stigma programmet
”Time to Change” i England. Professor Kate Davidson fra University of Glasgow vil forelese
om behandling av personlighetsforstyrrelser. Flere forelesere vil bli annonsert på
www.schizofrenidagene.no.
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Lars Hertervig regnes som en av våre største kunstnere. I sin samtid ble han stemplet som gal
etter et opphold på Gaustad asyl på 1850-tallet – en kunstner som var syk på sinnet kunne
Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.
ikke skape kunst. I årene etter hans død endret dette synet seg, og i dag kan vi se Hertervigs
Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem?
bilder uten de gamle fordommene. Kunstkritiker Trond Borgen vil i sitt foredrag se på hvordan
samtidens syn på Hertervig uttrykkes i det Alexander Kielland har skrevet om ham, og gjennom
en analyse av hans sene malerier og papirarbeider vise hvor stor Hertervig var som kunstner.

PROGRAM
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Fagseminar onsdag 5. november 2014
10.00

Kulturinnlegg
Velkommen til Schizofrenidagene 2014 – Elin Skogen – Daglig leder, Stiftelsen
Psykiatrisk Opplysning og organisatorisk ansvarlig for Schizofrenidagene; Jon Fauskanger
Bjåstad, faglig leder for Schizofrenidagene 2014.
Åpningshilsen – Helseminister Bent Høie.

10.30

Tro eller vitenskap? Jon Fauskanger Bjåstad, doctor of psychology (clinical)/psykologspesialist;
BUPA, Helse Stavanger/RKBU Vest, Uni Research Helse. Faglig leder for Schizofrenidagene 2014

11.00

Evidence of how to reduce stigma and discrimination.
Professor Graham Thornicroft, King’s College, London, England.

11.45

Pause

12.00

Kulturinnlegg

12.05

Placebo effekter: kan viden om placebo mekanismer hjælpe os til at forbedre
behandlingsudbyttet? Professor Lene Vase Toft, Aarhus University, Denmark.

12.40

Hva er god hjelp for meg i psykosen? Petter Nilsen, forfatter og erfaringsformidler.

13.00

Lunsj

14.00

Miniseminar

16.00

Pause
Kulturinnlegg
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16.15

Streamlining interventions for childhood anxiety disorders for mental health services
Professor Ron Rapee, Macquarie University, Australia.

17.00

Evidence based effective treatments in psychosis and “near psychosis”. conditions.
Patrick McGorry, professor of Youth Mental Health, Orygen Youth and University of Melbourne

17.45

Pause

18.00

Pasientsamtalen - bør den alltid være psykodynamisk informert?
Professor Per Vaglum, Universitetet i Oslo.

18.45

Slutt

*Simultantolking ved leie av høretelefoner

Miniseminar onsdag 5. november 2014 Kl 14-16
A
B
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D

E

F

G

H
I

J

K

L
M

Cognitive behaviour therapy for personality disorders – Part 1 of 2.
Professor Kate Davidson, University of Glasgow, Scotland.
Mindfulness and non-essence: their possible use in mental health care.
Henk Barendregt, PhD/Chair of Foundations of Mathematics and Computer Science,
Nijmegen University, The Netherlands.
Kan negative forventninger forværre behandlingudbyttet?
Professor Lene Vase Toft, Aarhus University, Denmark.
Veiledet selvhjelp for angst og depresjon i klinisk praksis.
Psykologspesialist Tine Nordgreen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen/
Prosjektleder eMeistring, Helse Bergen.
Se mulighetene: Psykisk helse og arbeidsliv- Jobbfokusert kognitiv terapi.
Sjefspsykolog Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi/ forsknings- og fagutviklingsleder ved
Distriktspsykiatrisk senter Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo.
Ticsregulerende metode – Habit Reversal Training (HRT). Gammel vin på nye flasker – like lite
kjent og like fullt effektivt.
Overlege Anne Ruud, Avdeling barn og unges psykiske helse. Sørlandet sykehus HF.
Evaluering av opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi i kommunale boliger.
Ottar Ness, førsteamanuensis, Høgskulen i Buskerud
og Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver NAPHA.
Från tro till vetenskap - salutogen teori och evidens för hälsofremming och livskvalitet.
Bengt Lindstrøm, professor, institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.
Søvn og psykisk helse hos barn og ungdom: hva vet vi og hva kan vi gjøre?
Forsker Mari Hysing: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest – psykisk helse og barnevern
(RKBU Vest).
De Utrolige Årene - foreldreveiledning som virksom behandling for atferdsvansker hos barn.
Psykologspesialist Bjørn Brunborg, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest – psykisk helse
og barnevern (RKBU Vest).
Kunsten å gjøre manualbasert behandling unik for den enkelte - belyst ut fra kognitiv
atferdsterapi ved spiseforstyrrelser.
Psykologspesialist Marianne Berge Skår, Studentsamskipnaden i Stavanger.
Lederseminar
Bedringsprosesser ved bipolar lidelse - hvordan ser det ut fra førstepersonsperspektivet?
Marius Veseth, PhD, psykolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.
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Fagseminar Torsdag 6. november 2014
09.00 Kulturinnlegg
09.05 Psychological therapies for personality disorders - the zeitgeist and beyond.
Professor Kate Davidson, University of Glasgow, Scotland.
09.50 Kognitiv miljøterapi – hva er det og hvordan er det forsket på?
Marit Solbjør førsteamanuensis, NTNU, og Tore Aune, førsteamanuensis, HiNT.
10.30 Pause
10.45 Kulturinnlegg
10.50 Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern – hjelper det?
Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø.
11.20 Improving Access to Evidence Based Psychological Treatment: Lessons from the English
IAPT programme. Professor David Clark, Magdalen College, University of Oxford, England.
12.05 Pause
12.20 Fra barn som pårørende til voksen og sykepleier. Hege Carlsen, sykepleier/erfaringsformidler.
12.40 Barn som pårørende til pasienter med psykiske problemer, rusproblemer eller alvorlig
somatisk sykdom. Utforming og erfaringer fra en multisenterstudie.
Torleif Ruud, professor II, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri NiO/AHUS
13.00 Lunsj
14.00 Miniseminar
16.00 Pause
Kulturinnlegg
16.15 Evidence-based treatment for depression in young people: from pharma to organization.
Professor Ian Hickie, University of Sydney, Australia.
17.00 Psykisk helsehjelp som virker – hvordan lære av de som søker hjelp.
Birgit Valla, kommunepsykolog, Stange kommune.
17.30 Pause
17.45 Hvordan har det gått med brukerne etter to års oppfølging ved de 12 første ACT-teamene
i Norge? Torleif Ruud, professor II, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri NiO/AHUS
18.15 Tror vi for mye på forskningen? Trond Hatling, sykepleier/sosiolog, leder, (NAPHA)
18.45 Slutt
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*Simultantolking ved leie av høretelefoner

Miniseminar torsdag 6. november 2014 Kl 14-16
A
B
C
D
E

F
G

H

I
J

K
L
M

Cognitive behaviour therapy for personality disorders – Part 2 of 2.
Professor Kate Davidson, University of Glasgow, Scotland.
Cognitive therapy for social anxiety disorder.
Professor David Clark, Magdalen College, University of Oxford, England.
Early detection and treatment of depressive disorders.
Professor Ian Hickie, University of Sydney, Australia.
Ensessionsbehandling av specifik fobi. Professor Lars-Göran Öst, Karolinska Institutet, Sverige/
Universitetet i Bergen.
Hvordan implementeringsstrategier kan bidra til høy behandlings- og tiltaksintegritet,
programstabilitet og kvalitetssikring.
Professor Terje Ogden, Universitetet i Oslo/Forskningsdirektør Atferdssenteret.
Klient og resultatstyrt praksis (KOR). Verktøy for innhenting av tilbakemeldinger fra de vi skal
hjelpe. Birgit Valla, kommunepsykolog, Stange kommune.
Behandlingens rolle og funksjon i en tilfriskningsprosess, hva sier brukerne? Subjektive erfaringer
av tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet.
Inger Eide Robertson, rådgiver/stipendiat/sosiolog, KoRus Vest
Er religion til help eller byrde for mennesker med psykisk lidelse?
Torgeir Sørensen, Postdoktor, det teologiske menighet fakultet. Sammenheng mellom religion og
psykisk helse - Er det hjelp i å tro?; Gry Stålsett, ph.d, Modum Bad: Tro i terapi - finnes det evidens
for VITA behandlingen ved Modum Bad?
Hva betyr ernæring og kosthold for barn og unges psykiske helse?
Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø.
Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) for behandlingsresistente lidelser – prosess og utfall i intensiv
tidsbegrenset døgnbehandling for pasienter med gjentatte, mislykkede behandlinger bak seg.
Ole Andre Solbakken, psykologspesialist og førsteamanuensis, UiO
Fra manual til god klinisk praksis: Behandling av angstlidelser.
Professor Gerd Kvale, Universitetet I Bergen; Bjarne Hansen, postdoktor, Universitetet i Bergen.
Lederseminar
Recovery og evidensbasert praksis.
Marius Veseth, PhD, psykolog og førsteamanuensis ved Høgskolen I Bergen.
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AKTUELLE BØKER FRA FAGBOKFORLAGET
Fagseminar fredag 7. november 2014

TAPT BARNDOM, ELLER…?

Kulturinnlegg

09.05

Har brukere som medforskere noe å si for forskningsresultatene?
Dagfinn Bjørgen, Leder Mental Helse, Norge.

09.25

Evidensbaserade psykoterapier för barn, vuxna och äldre.
Professor Lars-Göran Öst, Karolinska Institutet/ Universitetet I Bergen.

10.10

Den nasjonale og lokale OCD-satsingen: Klinikk + kvalitetsutvikling + forskning = sant.
Professor Gerd Kvale, Universitetet I Bergen/ Bjarne Hansen, postdoktor, Universitetet i Bergen.

10.50

Pause

11.05

Kulturinnlegg

11.10

Barn og unge, bedre investering enn bank og børs – Forebygging i psykisk helse –
fra ord til handling. Tor Levin Hofgaard, President Norsk Psykolog Forening:

11.40

Må det ha evidens for å virke?
Rigmor Galtung, vernepleier og erfaringsformidler

12.00

Lunsj

Boka belyser sentrale utfordringer som den kommunale
helse- og omsorgstjenesten står overfor i forbindelse med
innføringen av samhandlingsreformen som ble implementert
1. januar 2012.

Boken handler om helsefremmende og psykososialt
arbeid blant enslige barn og unge med traumeerfaringer.
Beskrivelsene er hentet fra Førdes arbeid som psykiatrisk
sykepleier blant flyktningbarn i mer enn tjue år.
ISBN 978-82-450-1344-3 | PRIS KR 489,-

Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll og
Alexander Kwesi Kassah (red.)

SAMHANDLINGSREFORMEN UNDER LUPEN

Kulturinnlegg

ISBN 978-82-450-1516-4 | PRIS KR 399,-

13.00

Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis?
Professor Terje Ogden, Universitetet i Oslo/Forskningsdirektør Atferdssenteret.

Anne Kristine Bergem

13.40

Mer info kommer

14.15

Pause

14.30

Mer info kommer

15.15

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minneforelesning: Folkeopplysningen: Hvorfor trenger vi
vitenskap og hva skiller den gode fra den dårlige?
Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg, Folkeopplysningen, NRK

16.00

PAPPA’N MIN ER SYK I TANKENE SINE
Bergem viser hvordan det kan være for et barn å ha en
forelder med psykosesykdom. Barnets perspektiv er sentralt,
og målet med boken er å gi barn et språk og en forståelse av
hva en psykose er.
ISBN 978-82-450-1549-2 | PRIS KR 255,-

Vel hjem

*Simultantolking ved leie av høretelefoner
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Siv Førde

09.00

Forbehold om feil og programendringer, se www.schizofrenidagene.no

e-post: ordre@fagbokforlaget.no | telefon: 55 38 88 00 | fagbokforlaget.no
Boken kan også kjøpes eller bestilles hos din nærmeste bokhandel.

Spesialseminar 1 mandag 3. november kl 09.00-17.00.

Spesialseminar 2 tirsdag 4. november kl 09.00-15.30
Stavanger Forum. Pris: kr 1750 inkl. lunsj

Stavanger Forum. Pris: kr 1950 inkl. lunsj

The nature and treatment of anxiety disorders in children and adolescents

Putting autism into context


Peter Vermeulen, PhD.

Program
09.00–10.15 New insights into
autistic psychology based on
recent neuropsychological findings:
autism as context blindness –
part 1.

13.30 - pause
13.45- 15.00 Psycho-education
as the cornerstone for empowerment and emotional well-being in
autism spectrum disorders

10.15 - pause
15.00 - pause
10.30 – 11.45 New insights into
autistic psychology based on
recent neuropsychological findings:
autism as context blindness –
part 2.
11.45 - lunsj 45 mins
12.30 – 13.30 Lessons from
context blindness for clinical
practice: what are the possible
interventions for context blind
brains?

Peter Vermeulen, PhD
Foredragsholder
09.00-15.00
MSc and PhD in Psychology
and Educational Sciences.
Has worked with people
with ASD and their families
for more than 25 years.
Co-director of the Centre for
Concrete Communication,
a European training and
education centre for autism
spectrum disorders.

15.15-17.00 Videoopptak* av
professor Tony Attwood, Australia:
“Effective interventions for mood
and anxiety disorders for people
with Asperger’s syndrome”.
* Et videoopptak har blitt laget i
Australia i 2014 for dette spesialseminaret.
17.00 – Spesialseminaret er
ferdig.

Dette spesialseminaret er arrangert av Schizofrenidagene 2014 i samarbeid med Regionalt
Fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Vest.
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Professor Ron Rapee

Tony Attwood, PhD
Videoopptak
15.15-17.00
Tony is a clinical psychologist
who has specialised in
autism spectrum disorders
since he qualified as a clinical psychologist in 1975.

Centre for Emotional Health,
Macquarie University, Australia.
Professor Ron Rapee is an
internationally recognised expert
on anxiety disorders and the
development of these disorders
through the lifespan.

For some years we have been conducting the Cool
Kids treatment programs for anxious children and
adolescents at Macquarie University. Treatment is
conducted over approximately 10 sessions and both
parents and children attend all sessions for children.
A similar but slightly different program, involving some
parental input is run for adolescents. The treatment
components include education, cognitive restructuring, parent management strategies, approach to
feared situations, and rewards. Data from these and
similar programs indicate a high degree of success
with most children showing moderate to marked
change and results maintaining for several years.
Objectives
In this workshop we will discuss the identification,
nature, and treatment of child and adolescent anxiety
disorders. Discussion will cover diagnostic criteria,
demographic information, interview and psychometric assessment, psychopathology, treatment, and
treatment difficulties. We will go over each component
of the Cool Kids treatment program and discuss

difficulties in application. At the conclusion of the
workshop, participants should be able to:
1. Have a broad appreciation for the recognition
and psychopathology of child anxiety disorders
2. Have a detailed understanding of treatment
programs for the management of child and
adolescent anxiety (eg Cool Kids).
3. Handle nonresponsive cases and difficulties in
treatment responsiveness.
Teaching Method
The workshop mostly makes use of the experience
of the presenter. When time allows some videos of
treatment sessions and case material are included.
Questions and discussion from the participants is
strongly encouraged.
Evaluation
We evaluate the workshop via questionnaire for the
participants. We have previously run this workshop
many times for both Australian and International
audiences. The workshop has been formally evaluated
and has received outstanding evaluations.
Target Audience
The workshop is ideal for anyone working clinically
with anxious children and adolescents. This includes
practising clinical psychologists, psychiatrists and
other mental health workers, educators, and school
counsellors.
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TIPS gir råd og veiledning dersom du er bekymret for
at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

51 51 59 59

Hverdager 08.00-15.00 og på Helsestasjon for ungdom,
Nytorget 1, hver onsdag 15.00-17.00. tips- info.com

SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG, DA
ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK

reload.no

Du er redd for at noe er galt
- her er en løsning

Invitasjon til den 10. nasjonale TIPS-konferanse:

TIDLIG INTERVENSJON VED PSYKOSER
Stavanger Forum 3. og 4. november 2014
Tema for årets konferanse er å markere at det nå er 20 år siden vi satte i gang med arbeidet i
TIPS-studien, og samtidig feirer vi den 10. nasjonale TIPS konferansen. Årets nasjonale
arbeidskonferanse vil ha som tema. «Hva har vi lært og hvor går vi nå?».
I tillegg til ledende norske fagfolk på feltet tidlig intervensjon kommer en
rekke av verdens fremste eksperter og forskere for å forelese under konferansen, blant annet
• Thomas McGlashan
• Patrick McGorry
• Erik Simonsen
• Steven Lopez
• Ashok Malla
• Max Birchwood
• Vinod Srihari
• Alison Yung
• Merete Nordentoft
Egne erfaringer med psykose formidles ved Petter
Nilsen, forfatter.
Meld deg på innen 15.08.14 og få med deg
hele Schizofreniuka (TIPS konferansen
+ fagkonferansen) for spesialprisen kr 6.570!
Påmelding til kun TIPS konferansen mandag 03.11 og
tirsdag 04.11: kr 2.900 før 15.08.14; deretter kr 3.500

”Jeg er ofte usikker på om det
jeg opplever er virkelig”

Program og påmelding: www.schizofrenidagene.no
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Øvrige

arrangementer under Schizofreniuken

Påmelding Schizofrenidagene:

Program schizofrenidagene:

Mer informasjon på www.schizofrenidagene.no
SKOLEDAG
mandag 3. november i Stavanger Forum
TIPS KONFERANSE
mandag 3. november og tirsdag
4. november i Stavanger Forum
- se side 13 for mer informasjon
HVA ER DET MED DEN UNGEN?
Kompetansehevingskurs for personell i barnehager, for helsesøstre og studenter - mandag
3. november og tirsdag
4. november i Stavanger Forum

14

”Lars Hertervig: kunstneren som ble
stemplet som gal” ved Trond Borgen,
kunstkritiker Stavanger Kunstmuseum,
Henrik Ibsens gate 55, 4021 Stavanger
Brush & Shutter:
Early Photography in China
– Utstilling på Stavanger Kunstmuseum
- Gratis adgang for deltakere – tirsdag
4. november – søndag 9. november
kl 11 – kl 16
MYLDREKVELD
på Sjøhusene i Stavanger – torsdag
6. november kl 20.00

HVA ER DET MED MONICA?
Kompetansehevingskurs for lærere og
helsesøstre - mandag 3. november og tirsdag
4. november i Stavanger Forum.

Årets Schizofrenipub er STING i Valberget 3,
Stavanger sentrum

25-års jubileum
Festmiddag og konsert onsdag
5. november. Mer info kommer

PUBLIKUMSFOREDRAG
hele uka – i PsykOpps lokaler, Stavanger
Forum og Vitenfabrikken Sandnes

HERTERVIG FOREDRAG
mandag 3. november kl. 18-19

GODKJENNINGER
Se www.schizofrenidagene.no

HOTELL
Finn aktuelle konferansehotell på
www.schizofrenidagene.no
Schizofrenidagene arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon og Stiftelsen
Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med
RKBU Vest, Sola DPS, Jæren DPS, BarnsBeste,
Stavanger kommune, Sandnes kommune, Klepp
kommune, Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen
i Rogaland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter
for psykisk helsearbeid), Regionalt fagmiljø for
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi,
SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial
rehabilitering ved psykoser), Rådet for Psykisk
Helse, Klubbgata Legesenter og Landsforeningen
for pårørende innen psykisk helse (Rogaland).

PRISER FOR FAG SEMINAR:
For informasjon og påmelding,
se www.schizofrenidagene.no
Fagseminar 3 dager
(inkl. miniseminar):
Før 15.06: kr 4 500
Før 15.08: kr 4 750
Før 15.10: kr 5 150
Deretter kr 5 500
Enkeltdager:
Før 15.10 kr 2 200 per dag;
deretter kr 2 500 per dag.
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Vi er på Schizofrenidagene!

Påmelding: Schizofrenidagarrangementer
3. – 7. november i Stavanger forum
> www.schizofrenidagene.no > Fyll ut og fax oss på 51 93 88 01 > QR-kode side 15
OBS! Bindende påmelding, avbestillingsgebyr kr 700,- Omfaktureringsgebyr kr 150,Avbestillinger etter 15.10.14 refunderes ikke.

Navn
Etternavn
Adresse						
Postnr			

Telefon

Sted

Epost

Besøk oss på vår stand!
Hilsen Ida og Beate

Arbeidssted
Stilling
Fakturaadresse
Postnr			

ida.stendahl@gyldendal.no
beate.molander@gyldendal.no
www.gyldendal.no/akademisk/psykologi

Sted

Fagseminar alle 3 dager
(Inkl. miniseminar)

Fagseminar fredag
7. november

Fagseminar onsdag
5. nov. (Inkl. miniseminar)
Fagseminar torsdag
6. nov (Inkl. miniseminar)

Myldrekveld på Sjøhusene
i Stavanger torsdag
6. november kr 475

Tilleggstjenester
Oversettelse med leie av høretelefoner
(kun plenumsforedrag) 3 dager kr 500
Oversettelse med leie av høretelefoner
(kun plenumsforedrag) 1 dag kr 200

Spesial Seminar 1 med
Peter Vermeulen mandag
3. november kr 1 950
Spesial Seminar 2 med
Ron Rapee tirsdag
4. november kr 1 750

Buss fra flyplassen til Stavanger Forum
kl 09 onsdag 5. november kr 100
Buss fra Stavanger Forum til flyplassen til
kl 16 fredag 7. november kr 100

TIPS Conference man
3. og tirs 4. november
kr 2 900 før 15.08.14;
kr 3 500 deretter
SPESIALPRIS:
TIPS konferanse 3.- 4.11
+ fagseminar 5.- 7.11:
kr 6 570 ved bestilling før
15.08.14
OBS! Når vi har registrert din bestilling, vil du motta mail med fremgangsmåte for valg av miniseminar.

I FOR STORE SKO – en tekstsamling om barn i omsorgsroller

I FOR STORE SKO
En tekstsamling om
barn i omsorgsroller
• Anne Kristine Bergem
• Svein Overland
• Ellen Katrine Kallander
• Hjordis Halleland Mikalsen
• Martin Eikeland

NY BOK!

• Christina Birkemose

Vibecke Ulvar Vallesverd og
Med etterord av: Inga Marte Thorkildsen

«Jeg var heldig – noen mennesker
så meg på kritiske punkter i livet»

Iselin Kleppesto Thorsen (red.)

Christina

I for store sko
Hvor går grensen før barns oppgaver hjemme blir en belastning?
I denne boken møter du ti unge voksne som deler sine erfaringer med å være ung omsorgsgiver.

www.hertervigforlag.no

