
Påmelding:
 Telefon: 51 51 21 65 / 51 51 21 99
 E-post:  dalane.dps@sus.no
 Tidsfrist:  15. november 2017
 Pris pr. pers:  kr 650
  kr 850

 Sted:  Egersund Arena
 Tidspunkt: 30. november kl 08.00

P S Y K I AT R I S K  D I V I S J O N

Dalane distriktspsykiatriske senter

Torsdag 30. november 2017 i Egersund
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Kort om oss

Årets bidragsytere

Med tre sengeposter og dagavdeling ble 
Egersund psykiatriske sjukeheim åpnet 1. april 
1986. I 2001 ble sjukeheimen slått sammen 
med Psykiatrisk poliklinikk til Dalane DPS. 
Siden da har Møyfrid Løvbrekke vært DPS-
leder.

I dag består Dalane DPS av en poliklinikk, 
et ARP-team, og en sengepost. 
Underlagt poliklinikken er gruppepoliklinikk og 
akutteam. Felles målsetting for senteret er ”økt 
mestring gir bedre helse” som, sammen med 
vår åpne holdning til nyere behandlingsformer, 
gjenspeiler seg i de tilbud vi gir våre pasienter.
I gruppepoliklinikken tilbys kurset Mindfulness-

Based Coping (MBC), og rene mindfulness-
kurs (MBSR). Vi er også opptatt av å tilby våre 
pasienter kunnskap om livsstilsendringer for å 
øke deres mestring. Sengeposten tilbyr blant 
annet latteryoga. Våre ansatte har kompetanse 
innen mindfulness, musikkterapi, kognitiv 
terapi, EMDR, hypnose, og familieterapi.
 
Alle er velkomne til seminaret.
Se baksiden for opplysning om påmelding og 
tidsfrister.

Velkommen!

08.00-08.15: Registrering med en god kopp kaffe

08.15-08.30: Kulturelt innslag ved Susana

08.30-08.40: Åpning ved ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland.

08.45-09.45: "Kognitiv terapi i praksis. Hvordan kan man finne 
og utfordre folks grunnholdninger?"  
Foredrag av Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved UiB 
og spesialist i indremedisin og psykiatri.

09.45-10.00: Pause

10.00-10.45:  «Glede i det norske språket» Foredrag av Jan Kristian 
Hognestad, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved 
Universitetet i Stavanger.

10.45-11.15: «Livskvalitetsfokusert terapi: Finner du din glede, finner 
du dine mål til terapi.» Foredrag av Susana Nascimento, 
psykolog i spesialisering ved sengepost på Dalane DPS.

11.15-12.00: «Den største gleden du kan ha, det er  
å gjøre andre glad      » Foredrag, med noen enkle, lattermilde 
øvelser innlagt av Herdis Dyvik, forfatter, terapeut og 
foredragsholder.

12.00-12.45: LUNSJ 

12.45-13.00: Kulturelt innslag.

13.00-13.45: «Det handler om å høre til. Fortellinger om livsglede, 
livsmestring og fellesskap når livet røyner på».  
Foredrag av Erling J. Pettersen, teolog og tidligere biskop 
i Stavanger bispedømme.

13.45-14.00: Pause

14.00-14.45: Hva gjør kommunene i forhold til dagens tema som er 
«Gledens betydning for psykisk helse»?  
Paneldebatt med ordførerne ifra de 4 Dalane kommunene. 

14.45-15.00: Avslutning og vel hjem! 

Program

· Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og spesialist i 
indremedisin og psykiatri. Har i 22 år drevet en liten Hypokonderklinikk i en 20 % 
overlegestilling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Har skrevet 5 bøker, bl.a. "Livet 
er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd 
på deg enn andre".

· Jan Kristian Hognestad er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved 
Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i språkvitenskap, og 
forskningsinteressene hans er først og fremst språkstrukturelle emner, særlig 
innenfor fonetikk og fonologi. Han har utgitt bøkene "Tonemer i en høytonedialekt" 
(1997) og "Tonelagsvariasjon i norsk" (2012), skrevet en rekke artikler om 
språkvitenskapelige og fagdidaktiske emner. Forskningsområder: talespråkforskning. 
Spesialitet: prosodi

· Susana Nascimento er psykolog i sengepost på Dalane DPS, psykolog i 
spesialisering i voksen klinisk psykologi ved NPF med master i «Livskvalitet innen 
klinisk- og helse psykologi».

· Herdis Dyvik er forfatter, terapeut og foredragsholder, - og tidligere 
språklærer. Som 50-åring opplevde hun en livskrise med sterke muskelsmerter, 
klaustrofobisk angst og en dyp depresjon. Hun var så heldig å oppdage nye tanker 
om sammenheng mellom følelser og kropp, og det var nyttig! Nå er hun i sitt livs 
beste alder, sier hun, og legger til: LIVET er det største av alle eventyr! Hun skriver 
på sin fjerde bok, holder foredrag og kurs i inn- og utland.

.· Erling J. Pettersen er teolog med en svært variert arbeidserfaring, der 
ytterpunktene er 5 år som prest i Brasils slum, med arbeid blant gatebarn og 
marginaliserte grupper, og 7 år som biskop i Stavanger, til mars 2017. Han har 
undervist i etikk og religionspedagogikk, er aktiv i dialogarbeid og har arbeidet 
som prest og direktør i Kirkerådet. I 2016 ga han ut "Gud sett nedenfra. En 
reise fra Brasil til Stavanger" (Hertervig Forlag).

 Seminaret søkes godkjent i forbindelse med 
spesialisering for den enkelte faggruppe. 


