P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
MÅLGRUPPE

NORDISK KONFERANSE I RELIGIONSPSYKOLOGI:

Leger, sykepleiere, prester, psykologer og
andre helserelaterte faggrupper

Påmeldingsfrist: 18. september 2015
Påmelding er bindende! Ved avmelding etter
18. september belastes fullt beløp.

PRESENTASJONER

OVERNATTING

Vi ønsker å presentere aktuell forskning
gjennom posterutstilling og plenumspresentasjoner og håper du vil formidle ditt prosjekt.
Send et sammendrag på maks 200 ord til
lars.danbolt@sykehuset-innlandet.no
innen 18. september. En komité går gjennom
innsendte sammendrag.

Gjøres opp med hotellet av den enkelte
deltager ved utsjekking!
Døgnpris inklusiv middag og frokost:
} 825,- pr. pers. i enkeltrom
} 675,- pr. pers. i dobbeltrom

PRISER
} K
 onferanseavgift kr. 2.300,-

(inkluderer dagpakker til hotellet)
} Studentpris 1.900,-

For de som ikke bor på hotellet:
} M
 iddag mandag kveld kr. 325,(gjøres opp med hotellet)

PÅMELDING
Elektronisk påmelding på:
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter

GODKJENNING
Kurset er godkjent av: Presteforeningen med 12
kurstimer som del av spesialistutdanningen for
prester i helse- og sosialsektor, Legeforeningen
med 12 valgfrie kurstimer til etter- og videreutdanning i Allmennmedisin og 12 kurstimer for
spesialistenes etterutdanning i Psykiatri.

KURSKOMITEEN
Lars Danbolt, Sigrid Helene Kjørven Haug,
Ingvild Vattø, Elin Opheim og Tor-Arne Isene

Velkommen til konferanse!

RELIGIONSPSYKOLOGISK SENTER
Religionspsykologisk senter ble etablert av
Sykehuset Innlandet i 2008 og driver forskning
på tro, livssyn og eksistensielle temaer relatert
til helse og behandling – og på samhandling
mellom nivåer i den psykiske helsetjenesten.
RPS holder til på Sanderud utenfor Hamar.
Vi gleder oss over at konferansen har blitt et
samlingssted for forskere, fagfolk og studenter med ulike faglige bakgrunner som deler
felles interesse for religionspsykologi.

Døden
}

som eksistensiell erfaring og klinisk utfordring

Honne hotell og konferansesenter, Biri } 19.–20. oktober 2015

DØDEN – EKSISTENSIELL ERFARING, KLINISK UTFORDRING
Vi har gleden av å ønske velkommen til den niende årlige Nordiske konferansen i religionspsykologi.
Årets hovedtema er Døden - som eksistensiell erfaring og klinisk utfordring.
Døden er et kjernetema i de fleste religioner, og det er sentralt i psykologi, medisin, filosofi, sykepleie, teologi og andre fag. Primært fokus er ikke på sorg, men mer på selve døden, hvordan vi som
mennesker forholder oss til det uunngåelige faktum at døden er en del av livet – og på døden som
tema i klinisk arbeid.
Årets innledere er James W. Jones, Kathleen Bishop, Owe Wikström, Tatjana Schnell, Valerie DeMarinis, og Oddgeir Synnes. De er alle topp anerkjente forskere som vi gleder oss til å høre. I tillegg vil
andre presentere i workshops, parallelle sesjoner og kliniske seminarer. Og som alltid legger vi vekt
på kulturinnslag og rom for samtaler med gamle og nye kollegaer.
Honne hotell og konferansesenter ligger på en åskam over Biri like ved Mjøsbrua og byr på flott utsikt
over Mjøsa og de omliggende bygdene. Det er også turmuligheter til enda flottere utsiktspunkter.

OM BIDRAGSYTERNE
Owe Wikström er professor i religionspsykologi
(emeritus) ved Uppsala universitet, forfatter,
prest og psykoterapeut. Han har skrevet en
rekke bøker og artikler innen emnene psykologi,
livssyn, kultur, musikk og litteratur, blant annet
«Leve langsomheten». En av hans siste bøker
handler om døden, «Den dolda dörren : om undran inför døden» (2014). Wikström har mottatt
mange priser for sin forskning, blant annet American Psychological Association’s “Bier Award
for outstanding contribution to Psychology of
Religion” 2005.
Oddgeir Synnes er forskningsleder og ass.
professor ved Høgskolen Betanien i Bergen. Han
har bakgrunn i litteratur og humaniora. Synnes
har i mange år jobbet med kreativ skriving og
historiefortelling i eldreomsorgen og i palliativ
omsorg. Hans doktorgradsarbeid var en analyse
av historiene til terminalt syke kreftpasienter
(Menighetsfakultetet, 2012).
Tatjana Schnell er ass. professor i psykologi
ved Innsbruck universitet. Hun er en ledende
forsker på psykologisk forståelse av mening og
tilhørighet i livet, hvilke kilder til mening men-

nesker har, og hvilken betydning mening har for
livskvalitet og mestring av sykdom og kriser. Hun
har bakgrunn fra både psykologi, filosofi og teologi og har forsket og skrevet om både ateistiske
og religiøse former for meningsdannelse. Hun er
for tiden leder for International Association for
the Psychology of Religion.

PROGRAM
Christina Lloyd er psykoterapeut og religionspsykolog (MA, Ph.d. Cand.) ved Uppsala universitet: forskningsområde Religionspsykologi
og Public Mental Health Promotion, Impact
Research Programme. Hun har egen psykoterapipraksis ved Kris- och Traumacentrum,
Stockholm.
Heidi Frølund Pedersen er utdannet psykolog og har sin Ph.d. innenfor det religionspsykologiske område om betydningen av tro ved
livstruende sykdom. Hun arbeider til daglig
som klinisk psykolog ved Smerte-og Hovedpineklinikken ved Århus Universitets Hospital
(AUH), og som forsker ved Forskningsklinikken
for Funktionelle Lidelser, AUH.
Kathleen Bishop har sin Ph.d. i religionspsykologi og underviser i religionsvitenskap ved
Rutgers Universitet, New Jersey. Blant annet har
hun ansvar for emnekurs i «Death and Afterlife
in Perspective of World Religions». Hun driver
også en privat psykoterapipraksis og er utdannet lærer i Mindfulness Meditation (MBSR).

James W. Jones er professor i religion og klinisk
psykologi ved Rutgers University, seniorforsker
ved Center on Terrorism, John Jay College of
Criminal Justice, og æresdoktor ved Uppsala
Universitet. Han har forsket og publisert på en
rekke temaer i området religion og psykologi,
blant annet om fundamentalisme og om religiøst
motivert terrorisme. Han har også egen psykologpraksis.

Gry Stålsett er spesialpsykolog og fagrådgiver
ved Kildehuset, Modum Bad, og førsteamanuensis II I religionspsykologi ved Menighetsfakultetet. Hun var med på å utvikle Vita-avdelingen
ved Modum Bad, hvor hun også i mange år
har arbeidet som psykolog. Stålsett benyttes
som fagekspert på eksistensiell og emosjonell
førstehjelp, blant annet etter 22. juli. Hun
forsker og publiserer særlig innenfor klinisk
religionspsykologi.

Valerie DeMarinis er professor i religionspsykologi og kulturpsykologi og leder for
forsknings-programmet i religionspsykologi ved
Uppsala universitet. Hun leder det nye «Public
mental health and meaning»-forskningsområdet
gjennom det interdisiplinære forskningsprogrammet «Impact of religion: challenges for society,
law and democracy» ved Uppsala universitet.

Peter LaCour er psykolog og har en doktorgrad i religionspsykologi. Han er leder av
Videnscenter for funktionelle lidelser i København. Interessefeltet hans er særlig de praktiske aspektene ved religionspsykologien slik
de arter seg i det sekulære samfunnet, det vil
si med vekt på de mer allmenne og eksistensielle spørsmålene i menneskers liv.

MANDAG 19. OKTOBER
10.00 - 10.15

Åpning
} Gunn Gotland Bakke

10.15 - 11.00

”Inte döendet utan döden”
- en terapiresistent existensiell
provokation
} Owe Wikström

11.15 - 12.00

”Finding a good story in the face
of death”		
} Oddgeir Synnes

12.00 - 13.30

Lunsj

13.30 - 15.30

Workshop:
”If I take death into my life...”
From angst to meaningful living
} Tatjana Schnell

15.45 - 16.45

Parallellsesjoner

19.00		

Middag
Kultur

TIRSDAG 20. OKTOBER
Death, anxiety and religion:
a critical review of the research
		} James W. Jones
09.00 - 09.45

10.00 - 12.00

Klinisk seminar:
} Valerie DeMarinis		
Christina Lloyd
Heidi F. Pedersen

12.00 - 13.30

Lunsj

13.30 - 14.15

The meaning of death in Buddhism and Buddhist psychology
} Kathleen Bishop

Oppsummering
		} Gry Stålsett og Peter LaCour
14.15 - 15.00

15.00		

Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

