
Informasjon; 
 

Vi inviterer til NASJONAL KONFERANSE OM HELSEPSYKOLOGI. Dette 
er et fagområde som involverer alle som arbeider med pasienter, 
både innen somatikken og psykiatrien. 
Konferansen arrangeres 13.-14. januar på Aker Brygge i Oslo. 
 

Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale 
belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele 
mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Roller og funksjoner i 
familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til å mestre 
smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager og samtidig 
ta vare på livet. Konferansen er laget på bakgrunn av boka 
«Håndbok i klinisk helsepsykologi», og alle fire forfattere deltar som 
forelesere. 
Denne tverrfaglige konferansen er for deg som behandler pasienter 
med somatisk sykdom eller skade i primærhelsetjenesten, på 
rehabiliteringsinstitusjon eller på poliklinikk og i sykehus. Du får 
nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til 
pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager. Du får 
verktøy for å hjelpe pasienten å håndtere blant annet 
søvnproblemer, smerter og utmattelse, med mange ulike 
sykdommer som erfaringsbase – eksempelvis diabetes, revmatisk 
sykdom, kreft, hjertesykdom og mage-tarm sykdom. Andre temaer 
er palliasjon, kommunikasjon, etterlevelse av helseråd, 
arbeidsrettede tiltak, tiltak ved kriser og på intensivavdeling, for 
familier og når barn er pårørende.  
 

Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved 
å TRYKKE HER     Påmeldingsfrist: 15. november     Pris: kr. 3.370,- 

 

faglig forum 

 informerer; 

 

Utdrag fra programmet; 

 

Hva er helsepsykologi?  
– kjennetegn ved klinisk helsepsykologi – tverrfaglig samarbeid 
– frisk vs. kronisk syk – å leve godt med sykdom 
– ekspert på egen helse – mentale mestringsstrategier 

Helsepsykologi i helsetjenesten  
– i kommunehelsetjenesten – i NAV-relaterte problemstillinger 
– i rehabilitering – i spesialisthelsetjenesten – i brukerperspektiv 

Kommunikasjon som verktøy 
– en hektisk hverdag og mange krav – å investere i begynnelsen 
– å utforske pasientens perspektiv – å investere i avslutningen 
– å vise forståelse, innsikt og empati – samvalg i behandling 

Modeller for etterlevelse, selvregulering og endring av helseatferd 
– selvregulering – selvkontroll – vaner og vaneendring 
– selvbestemmelse – å fastsette helsemål 

Kjennetegn og intervensjoner ved langvarige plager 
– mestring av søvnproblemer – mestring av utmattelse 
– mestring av smerte – mestring av ikke-kardiale brystsmerter 
– mestring ved mage-tarmsykdom – mestring ved diabetes 
– mestring ved kreftsykdom 

Kriser og uhelbredelig sykdom 
Å gjenvinne livet: Psykologisk førstehjelp og behandling ved kriser 
Spesifikke fobier som blod-, skade- og injeksjonsfobier 
Psykologiske tiltak og hjelp ved palliasjon 

Å se muligheten 
– den egentlige førstelinjen: Familien og ektefellen/kjæresten ved 
sykdom og skade – å hjelpe barn og ungdom som pårørende 
– arbeidsrettede tiltak ved somatisk sykdom og skade 

 

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo    Tlf: 90 16 30 16 

www.fagligforum.no                      -                 Epost: post@fagligforum.no 

 

Felix konferansesenter 

Oslo/Aker Brygge,  

13. – 14. januar 
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