
 

PROGRAM
ZAHLKASSERER SCHAFTS PLASS 1,

0267 OSLO, NORGE

TORSDAG 28. OKT

09:00 - 09:45 Registrering

09:45 -10:00 Velkommen v/styret

10:00 -11:00 Ada Sofie Austegård

11:00 -12:00 Mette Mehus, Frigg Valla og Ellen Torp

12:00 -13:00 Paneldebatt med spørsmål fra publikum

13:00 -14:30 Lunchpause

14:30 -17:00 Marta Thorsheim

 

Norsk Traumeterapeutforening

08:30 - 09:00 Registrering

09:00 -10:00 Aage Storm Borchgrevink

10:00 -11:00 Irene Standnes og Sissel Kvinen 

11:00 -11:15 Pause

11:15 -12:30 Paneldebatt med spørsmål fra publikum.

12:30 -14:00 Lunchpause

14:00 -15:00 Siv Helen Rydheim

15:00 -15:30 Oppsummering og avslutning

 

FREDAG 29. OKT

"Når livsenergien vår knyttes til hjertevarme,
blomster vi.

Det ytre blekner og gir rom for sann tilstedeværelse."
- Franz Ruppert



 

Norsk Traumeterapeutforening

Foredragsholder:
Ada Sofie Austegard: generalsekretær Stine Sofies Stiftelse

Foredrag med Ada Sofie Austegard
En reise gjennom hennes historie fra den tragiske hendelsen da hun hennes datter, Stine Sofie, ble

voldtatt og drept i Baneheia 2000 og frem til i dag.

Et engasjerende og motiverende foredrag som får frem hele følelsesregisteret fra gråt til latter. 

Foredragsholder:
Mette Kristine Mehus, Helsesykepleier, utdannet 1998, Styremedlem i LaH NSF Østfold, 2009-2012,

Skiptvedt helsestasjon, IoPT Psyko traumeterapeut og-veileder i egen praksis på Ski, tidligere styreleder

av NTF og underviser på Institutt for Traumearbeid. Nasjonal og internasjonal videreutdanning innen

psykotraume.

Foredrag med Mette Kristine Mehus
Hvordan kan helsesykepleier på helsestasjon forebygge utenforskap ved bruk av traumeforståelse?

Foredragsholder:
Frigg Valla, utdannet Gestalterapeut og IoPT Traumeterapeut, veileder og er lærer ved Institutt for

Traumearbeid , driver egen praksis IoPT Helgeland

Foredrag med Frigg Valla
Miljøtjenesten, midt i traumefeltet. Mine refleksjoner etter en halvt års vikariat i miljøtjenesten der jeg

opplever at iopt teori er et perfekt verktøy for å formidle og forstå brukerne i Miljøtjenesten.

Foredragsholder:
Ellen Torp, utdannet lærer og traumeterapeut IoPT. Tidligere rektor, teamleder Oppvekst, Randaberg

kommune.

Foredrag med Ellen Torp
Emosjonelt, sosialt og strukturelt utenforskap i skolen

- Sammenhengen mellom barndomstraumer og forutsetning for liv og læring 

- Potensialet i identitetsorientert traumetilnærming i samarbeidet med elever, foreldre og lærere

Foredragsholder:
Marta Thorsheim, MBA, Gestalt psykoterapeut, IoPT Psykotraumeterapeut underviser og- veileder,

grunnlegger av Institutt for Traumearbeid/IoPT Norge

Faglig leder av Institutt for Traumearbeid

Med forfatter i bøkene:

 Barndomstraumer og Min kropp, mitt traume, mitt jeg: begge er oversatt til en rekke språk.

Skrevet forordet i: Når kroppen sier nei - Dr Gabor Maté og i alle norske utgaver av Dr Rupperts bøker

Samarbeider med Dr Gabor Maté og Dr Franz Ruppert

Foredrag med Marta Thorsheim: 
Sammenheng tidlige traumer og utenforskap. Veien til utenforskap og en vei tilbake . 3.generasjons

traumatisering og identitet

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERE 
 

TORSDAG 28. OKT



 

Norsk Traumeterapeutforening

Foredragsholder:
Aage Storm Borchgrevink, f. 1969, Cand Philol, Styreleder I Norsk faglitterær forfatterforening,

Leder for Center for International Justice ved Den norske Helsingforskomité, forfatter av boka En

norsk tragedie; Anders Behring Breivik og veiene til Utøya (2012) som fikk Kritikerprisen og er

oversatt til en rekke språk.

Foredrag med Aage Borchgrevink:
Breiviks manifest som selvbiografi og inspirasjonskilde

«Avatarsymdromet»: The gamificatrion of terror (Brenton Tarrant) og Den mannlige hevneren (Elliot

Rodger og «incel-opprøret»)

Breiviks manifest som eksempel på destruktiv traumebehandling (raffinering av hat) og eksempel

på hvordan psykiatri og ideologi møtes i dannelsen av den moderne terroristen.

Foredragsholder:
Irene Standnes, Cand, Jur. og traumeterapeut IoPT med egen praksis, samt underviser ved Institutt

for Traumearbeid og under internasjonal videreutdannelse under veiledning av Dr. Franz Ruppert

og Marta Thorsheim. Leder NTf arbeidsgruppe

Foredrag med Irene Standnes
Anders Behring Breivik - fra traumeoffer til traumeovergriper og massemorder

- Identitetsorientert traumeteori i lys av 22. juli-terroren 

Foredragsholder:
Sissel Kvinen har 20 års erfaring innen rus og kriminalomsorgen, gjennom å ha jobbet med

langtidsbehandling innen rusomsorg, og i kriminalomsorgen. Er i dag programkoordinator ved

Agder fengsel avd. Mandal.

Har drevet egen praksis i 20 år, samtidig vært aktiv i NTF i en lengre periode, og sitter i dag som

styremedlem i NTF. 

Foredrag med Sissel Kvinen
Hvordan bruke IoPT metoden innen rus og kriminalomsorgen, slik at vi blir gode veiledere i en

endringsprosess, gjennom daglig arbeid og i grupper.

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERE 
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Norsk Traumeterapeutforening

Intervju med:
Siv Helen Rydheim er 65 år, skribent og jobber med ulike kreative uttrykk. Psykisk helseaktivist i 15 år.

Mottok ytringsfrihetsprisen i 2013 for sin innsats i feltet. Startet Facebookgruppe med tema

komplekse traumer fag og forskning i 2013. Ansatt som spesialrådgiver i Recoveryakademiet fra

august 2019. Tidligere erfaring fra prosjektledelse i flere prosjekter. Kunst- og håndverksutdanning.

Utdanning i samarbeidsbasert forskning.

Linn Arnesen i samtale med Siv Helen Rydheim
om traumer i et vidt perspektiv med utgangspunkt i personlige erfaringer. Siv Helen stiller ut sine egne

malerier på fagdagene

. 

 

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERE 
 

Fagdagene er søkt merritert hos NSF, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og andre

relevante foreninger og forbund

 

PRIS FAGDAGER

Før 30. september for medlemmer:

2 dagers pass: 1500,-
Dagspass tors: 1000,-
Dagspass fre:    800,-

Etter 30. september for medlemmer:

2 dagers pass:  2000,-
Dagspass tors: 1200,-
Dagspass fre: 1000,-

 

Ikke medlemmer:

2 dagers pass:  2000,-
Dagspass tors: 1200,-
Dagspass fre:  1000,-

Ikke medlemmer

2 dagers pass:  2400,-
Dagspass tors: 1400,-
Dagspass fre: 1200,-

 


