Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging - Region Midt
(RVTS Midt)

Traumekompetanse
Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer
MOLDE 15. – 16. NOVEMBER 2017.
STED: HØGSKOLEN I MOLDE, BRITVEGEN 2, MOLDE.

PROGRAM
15. november 2017
08.30 – 9.00 Registrering
09.00 – 09.45 Stabilisering/1. fase behandling
09.45 – 10.00 Pause
10.00 - 10.45 Stabilisering/1. fase behandling
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Presentasjon av spesifikke behandlingsmetoder
11.45 – 12.45 Lunsj

Erfaringskonsulent Julie Frigård Storsve og Psykologspesialist Trude Auren
12.45– 15.30 I rommet mellom oss – et terapiforløp.

Program 16. november
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.45 Traumer og kropp
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Traumer og kropp
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Traumer og kropp
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Å møte andres traumer: Hva gjør det med oss?
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.45 Å møte andres traumer
14.45 – 15.00 Avslutning

PROGRAMMET VIL BLI SØKT GODKJENT TIL DIVERSE SPESIALISTUTDANNINGER

Foredragsholdere i programmet Traumekompetanse:

Tor Hogstad, psykologspesialist ansatt ved RVTS i 50 % stilling, jobber i tillegg ved
poliklinikk, Tiller DPS og har privatpraksis. Han har lang erfaring fra traume- og
flyktningefeltet. Har i mange år arbeidet i spesialisthelsetjenesten med særlig
fokus på traumer og traumerelaterte tilstander. Har fordypning fra Institutt for
aktiv psykoterapi. Er sertifisert EMDR-terapeut. Videreutdanning i Narrativ
Eksponeringsterapi (NET) og sensorimotorisk psykoterapi.

Inger Jepsen, ergoterapeut ansatt ved RVTS siden 2011 og er koordinator for
programmet Traumekompetanse. Hun har lang erfaring innen psykisk helsevern og
fra Senter mot incest og seksuelle overgrep. Hun har videreutdanning i blant annet
psykisk helsearbeid, veiledning og sensorimotorisk psykoterapi. Er for tiden
masterstudent i Psykisk helsearbeid ved Nord Universitet og skriver oppgave om
stabilisering av pasienter med diagnosen kompleks PTSD.

Trude J. B. Auren, psykologspesialist med fordypning i traumebehandling. Hun har
vært tilknyttet Traumepoliklinikken ved Regional Traumeenhet, Nidaros DPS, siden
2011. Hun har erfaring med utredning, individualterapi, veiledning og undervisning
ved komplekse traumelidelser. Hun er sertifisert EMDR-terapeut og har utdanning
som terapeut i Metakognitiv terapi.

Julie Frigård Storsve har vært tilknyttet RVTS siden 2015 som erfaringskonsulent, og har
vært erfaringskonsulent innen psykisk helsevern siden 2013. Julie deler refleksjoner og
opplevelser rundt egen terapiprosess. Hun har erfaring med traumebehandling, både
gjennom døgnbehandling og poliklinisk behandling, gjennom mange år. Julie har
bachelor i vernepleie og jobber ellers som miljøterapeut ved Lade behandlingssenter,
Blå Kors.
vernepleie og jobber ellers som miljøterapeut ved Lade behandlingssenter, Blå Kors.

