
PROGRAM

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! 

 Seminaret søkes godkjent i forbindelse med spesialisering  
for den enkelte faggruppe. 
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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 / 850 
 Sted: Egersund Arena - kl. 08.00

Tors. 30. nov.  2017 i Egersund Arena

v/påmeld. før og etter 1. oktober


