
VELKOMMEN TIL JUBILEUMSKONFERANSE

30 ÅR MED SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI

18. OG 19. OKTOBER 2018
KONFERANSESTED: BERGEN SCANDIC CITY

MOTTAKELSE I UNIVERSITETETS AULA 18.10.2018, KL. 19.00

30 års virksomhet og overgang til Universitetet i Bergen markeres med foredrag og workshops om krisebered-

skap, traumebehandling og psykososial oppfølging etter katastrofer og ulykker.  

Vi har gleden av å presentere Jelena Watkins, Joyanna Silberg, Hilde Reikrås, Ada Sofie Austegard, Magne Raun-

dalen, Atle Dyregrov, Jakob Inge Kristoffersen, Unni M. Heltne, Jarle Eid, Elin Hordvik, Arne Blindheim, Marianne 

Straume, Heidi Wittrup Djup, Elin Mæhle, Christine H. Lien, May Aa. Hauken, og Mette Senneseth. 

 

Konferanseavgift:

Early bird t.o.m. 17. juni: NOK 3500

Ordinær pris etter 17. juni: NOK 4500

Påmelding på vår nettside: www.uib.no/sfk 

For mer informasjon kan du kontakte Hanna.Tandberg@uib.no på telefon: +47 55 59 61 96 



Title:  “Mad, bad or sad”? - Changing perceptions of disaster “victims” and their role over time
This presentation discusses changes in the way people directly affected by disasters have been viewed by responding agencies 
over time. It reflects a shift from the perception of the bereaved and survivors of disasters as primarily vulnerable, towards a 
more empowering view. Drawing on direct experiences of people affected by terrorism and other incidents, reflected by the UK 
umbrella organization Disaster Action, Jelena will discuss the contribution and changing role of these individuals and groups in 
the provision of psychosocial support. Jelena will also reflect on her current work as a trauma psychotherapist.

Jelena Watkins MA, UKCP reg is a London based psychosynthesis psychotherapist, working for a 
NHS trauma service and for a charity providing specialist therapy for individuals affected by homicide 
or terrorism. Originally from former Yugoslavia, she was one of the founding members of September 11 
UK Families Support Group which was formed in 2002. Her other involvement in the field of disasters is 
as an executive board member of Disaster Action, an umbrella organisation for the survivors or be-
reaved after disasters. Currently, she is advising authorities responding to the Manchester Arena attack.

Joyanna Silberg is the Senior Consultant for Child and Adolescent Trauma at Sheppard Pratt Health 
System in Baltimore, Maryland and the Executive Vice-President of the Leadership Council on Child 
Abuse & Interpersonal Violence.  

Her psychotherapy practice specializes in children and adolescents suffering from dissociative  
symptoms and disorders, and her forensic practice specializes in child sexual abuse. 

Title:  Identifying and Understanding Childhood Dissociation 

Hilde Reikrås, Etterforskningsleder, Vest politidistrikt, Prosjektleder OP Dark Room.  
Politioverbetjent Hilde Reikrås har arbeidet som polititjenestekvinne i 16 år, og har omfattende erfaring 
fra etterforskning av drap, vold mot barn, barnedødsfall og seksuelle overgrep mot barn. Da hun arbeidet 
med en overgrepssak, avdekket hun et stort nettverk av mulige seksuelle overgripere av barn og hun tok 
initiativ til og startet operasjon Dark Room i 2016, som hun leder.  
 
Dette er etter hvert blitt den største etterforskningen av seksuelle overgrep mot barn i Norge, og består 
av et samarbeid mellom flere faggrupper. De har utviklet banebrytende nettbaserte etterforskningsme-
toder og samarbeider i dag med Kripos, Interpol og flere politietater i utlandet. Denne etterforskningen 
har ført til en øket fokusering på barn som offer for overgripere, både innen politietaten og samfunnet 
for øvrig. 

Magne Raundalen: Han er en av Norges mest kjente fagpersoner som arbeider på området barn i krise, både kreftsyke barn, 
barn som er blitt mobbet og flyktningebarn. Magne Raundalen har vært medarbeider ved Senter for Krisepsykologi siden opp-
starten av senteret. 

Foredragsholdere fra Senter for krisepsykologi og Klinkk for krisepsykologi
Senter for krisepsykologi/Klinikk for krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som  
opplever posttraumatiske reaksjoner og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og kronisk eller utsatt sorg, og vi har bred  
kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi. 

Senterets medarbeidere har vært aktivt involvert etter større ulykker som bussulykken i Måbødalen (1988), Estoniaforliset (1994), 
ulykken med hurtigbåten Sleipner i 1999, Åsta-ulykken (2000), Rocknes-forliset (2004), tsunamien i Sørøst-Asia i 2004, Hatlestad-
raset i Bergen i 2005, terroraksjonen 22. juli ved regjeringsbygget og på Utøya i 2011, terrorangrepet i In Amenas i 2012, heli- 
kopterulykken ved Turøy (2016), samt en rekke andre hendelser. Senter for krisepsykologi har også bistått ved større hendelser 
internasjonalt. For mer informasjon om Klinikk for krisepsykologi se www.krisepsykologi.no og senterets nettside www.uib.no/sfk.  

Ada Sofie Austegard: Stifter og leder av Stine Sofie stiftelsen. Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag 
for å oppfylle sin visjon - en barndom uten vold. Stiftelsen er idag en viktig bidragsyter for å styrke barn 
og pårørendes rettssikkerhet og driver blant annet utstrakt foredragsvirksomhet for å belyse det sam-
funnsproblemet vold mot barn er.  http://www.stinesofiesstiftelse.no/


