
TerapeutiskeSamtaler
Den tredje Nordiske Narrative Konferanse, Litteraturhuset

Bergen 6. - 8 Mai 2020 
Bilde: Joy



Program6. MaiHeldags prekonferanse
1: Utarbeide Narrative terapeutisk brev til barn, unge og familier.

David Nylund er professor i sosialt arbeid ved California State University. Deltakerne vil få oppleve LIVE, 
hvordan han jobber med å bygge foretrukne historier om menneskers liv, gjennom terapeutisk bruk av 
narrative brev.

Nina Tejs Jørring, er en narrativ terapeut fra Danmark. Hun har som visjon å skape en familie basert 
tilnærming til psykiatriske vansker.

2: Et rammeverk for tenkning om narrativ praksis

Filosofen, Todd May, fra New York, vil I dette seminaret gi en grundig og engasjert fremstilling av filosofene 
Gilles Deluze og Michel Foucault sine tanker og hvordan dette passer med Narrativ Terapi. Passer for de 
deltagerne som ønsker å forstå Foucault og Deluze sine tanker, og hvordan disse filosofene har påvirket 
praksis feltet.

3: Grunnleggende narrativ teori og praksis- LIVE demonstrasjon

Stephen Madigan (direktør av vancouver school of narrative therapy) og Erling Fidjestøl som er en narrativ 
terapeut fra ROBUST i Oslo, vil introdusere grunnleggende teori og praksis som narrativ terapi bygger på. 
Dette inkluderer; relasjonelle spørsmål ,eksternalisering, ny-forfattende verdier, “RE-Membering" samtaler, 
utarbeide narrative spørsmål og dobbel lytting.

De vil vise video fra terapirommet og demonstrere en LIVE session der de viser hvordan dette gjøres i 
praksis.

Kl 16:30 – FILMVISNING FOR ALLE DELTAKERNE PÅ KONFERANSEN

Etter seminarene, kl 1630, vil den prisbelønnede filmen «Men`s Room» bli vist. Etter filmvisning, 

vil Helene Grau intervjue Gunnar Martinsen som deltok i filmen.
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Program7. Mai

KEYNOTE 0900-10 00: “Critical Suicide Studies: Creating Worlds Worth Living”

Jennifer White og Johnny Morris fra Canada viser en praksisnær og narrative tilnærming til 
hvordan utvide mulighetene for å leve.

Workshoper før lunsj, kl 09:30-12:00

A ) Hvordan jobbe med temaene Mobbing og utestengning, ikke alene -men sammen, 
av Erling Fidjestøl (Norge)

B) Fra komplisert sorg til samfunnets komplisering av sorg, av Helene Grau (Danmark)

c) Narrativ Therapy med barn og familier (del 1) David Marsten (USA)

LUNSJ 12-13:30 Workshoper etter lunsj 13:30- 16:00

A) Narrativ terapi med barn og familien (del 2) Cecilie Erichsen Lærkerød (Norge) og David 
Marsten (USA). Tilnærming til narrative terapi med barn og familier vil bli demonstrert og 
diskutert på «wonderfulle» måter. Det blir LIVE demonstrasjon.

B) Our Bodies Our Minds: Rosa Artega (Canada). Hvordan jobbe med traumer hos kvinner og 
jenter som har opplevd vold, med en narrativ tilnærming?

C) En relasjonell respons til dysfunksjonelle parforhold. Stephen Madigan og Høykonfliktteam 
(Bergen og Trondheim) vil intervjue et lokalt par LIVE i workshopen for å vise hvordan han 
arbeider med par i høykonflikt.

KEYNOTE kl 16:15 – 17:00 - “Self-deception". Todd May (USA) Vi vet alle at vi lurer oss selv, 
noen ganger om viktige aspekter om hvem vi er. Todd May vil tilby et rammeverk for å tenke 
om selvbedrag fra en mye større sosial kontekst, hvor han integrerer narrative praksis uten å 
svikte viktig innsikt fra praksisen.
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Program8. Mai
KEYNOTE: kl 08:30-10 “Still ALIVE” – Helene Grau vil lede deltakerne gjennom en intervjupraksis som involverer å utarbeide relasjonelle 
responser til sorg som re-forteller tap og sorg, og stimulerer til et fortsatt forhold mellom de levende og de døde.

Wokshops før lunsj 9:30 – 12:00

A) LIVETS TRE – kontakt gjennom delt menneskelighet, Siv Sæveraas (Norge) deler sine krysskulturelle terapi-opplevelser fra Nairobis slum, 
der hun implementerer Livets tre blant grupper av barn, ungdommer og voksne. I denne workshopen utfordrer hun dominerende 
diskurser om kulturkompetanse og kultursensivitet, mens hun utforsker det felles menneskelige som ressurs i interkulturell terapi.

B) Terapeutisk tilnærming til Selvmord: mot mer livgivende samtaler, Jennifer White og Johnny Morris (Canada) Den standardiserte 
tilnærmingen til selvmord kan ofte forsteke individualiserte, sykeliggjørende og medisinske konseptualisering av personer. Johnny og 
Jennifer viser gjennom en narrativ tilnærming, relasjonell etikk, samarbeidskunnskap over generasjoner og politisk forståelse av nød på, 
søker de å se på kompleksiteten og mangfoldet og utvide muligheten til å respondere på kompleksiteten i selvmord og selvskading.

C) ADVANCED PRACTICE: Utvikle terapeutiske spørsmål (DEL 1) LIVE demonstrasjoner Helene Grau- Stephen Madigan og David Nylund. 
Deltakerne på Avansert trening vil lære å komponere målrettede spørsmål. De vil få innsikt i forståelsen, formålet, retningen, 
grammatikken, politiske temporalitet, forestilling og kreativiteten bak narrative terapeutiske spørsmål. *De som velger å delta på 
denne, må delta på begge delene av ADVANCED TRAINING – del 1 før lunch og del 2 etter lunch.

12- 13:0 LUNSJ – Workshops etter lunsj 13:0-16:00

A) Relasjonell velferd og narrativ praksis; verdige liv for personer med psykiske vansker. Ottar Ness. I denne workshopen vil Ottar Ness 
presentere og diskutere hvordan narrativ praksis kan fremme bedre liv og samfunn for mennesker som strever med psykiske vansker.

B) Hvordan og hvorfor vi lærte å praktisere narrativ terapi. “En jordnær diskusjon”. Rosa Artega, Harald fra Robust, Cecilie Kristiansen, 
Cecilie E Lærkerød og Gunnar Martinsen: Her får deltakerne en close-up, morsom og intim erfaringsutveksling om læring og hvordan 
lære narrativ terapi. Hensikten er at deltakerne selv kan stille spørsmål, og panelet vil dele hemmelige lære triks og inspirerer og 
stimulere deltakerne til å praktisere narrativ terapi.

C) ADVANCED TRAINING (DEL 2) Madigan . Helene Grau, David Nylund – Videre fra del 1.

KEYNOTE: 16:15-17:00

DAVID NYLUND: presenterer sitt prisbelønte innovative arbeid med «queer theory» narrative terapeutisk praksis. Han setter søkelys på 
samtids spørsmål om representasjoner, homo-normativitet, transkjønnet ungdom, traume, vold, maskulinitet, kjønn og mer.
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Påmelding:
Terapeutiske Samtaler blir arrangert av Vancouver School of Narrative Therapy I samarbeid med 
Narrativ Praksis Bergen. Vi er stolte over å kunne tilby 3 dager, fullspekket med noen av de største
narrative forelesere I verden!

Konferansen blir holdt på Litteraturhuset, I Bergen sentrum. Early Bird påmelding til 21. Mars 2020. 
Grupperabatt over 6 deltakere, for studenter og for medlemmer av NFFT og TCTV Live. 

3 dager: 3500/3000,- 2 dager: 3000/2500,- 1 dag: 2000/1500,-

For påmelding: https://www.vancouverschoolfornarrativetherapy.com/conferences

Faktura: Send mail til Narrativ Praksis Bergen Centimeteren@live.com

5

https://www.vancouverschoolfornarrativetherapy.com/conferences
mailto:Centimeteren@live.com

