JAKTEN ETTER KUNNSKAP 2018
25.september kl.9-15
Institutt for psykososial helse

Den 25.september fylles vrimlehallen i Grimstad med postere om
forskningsprosjekter ved Institutt for psykososial helse, både fra og
ansatte forskere, stipendiater og studenter.
Det blir spennende foredrag i auditoriet utenfor biblioteket, og det vil
bli delt ut posterpris til beste poster.
Arrangementet er en del av

.

Målet er å synliggjøre instituttets forskning både for egne studenter og
ansatte ved UiA, samt samarbeidspartnere fra praksisfeltet.
Det serveres enkel lunsj til dem som melder seg på innen fristen
17.september. Påmelding her: https://uia.pameldingssystem.no/jaktenpa-kunnskap-2018
For mer info send epost til siri.h.haugland@uia.no

09.00-09.15: Kaffe og te
09.15-09.30: Åpning – Dekan Anders J.W. Andersen
09.30-09.45: “Not as my neighbor! Stigmatizing the mentally ill Nicolay Gausel
09.45-10.00: «Med psykose på pensum». Norske lærebokbeskrivelser av
personer med alvorlig psykisk lidelse. Inger Beate Larsen og Terje Fredwall
10.15-10.30: Out
Lund.

of your league. When girls are trying to do their best. Janne

finally found something I like to do» Marianne Steig
10.45-11.00: «Helse blant unge om har avbrutt videregående skole». Siri Haugland
10.30-10.45: «Now I have

11.15-11.30: «Stedets betydning
får hjelp i sine hjem» Jan Friesinger
11.30-11.45: «Botrening

for mennesker med psykiske lidelser som

som bindeledd mellom institusjon og egen bolig - på

vei til et rusfritt liv". Maren Skeie.
11.45-12.15: Postervandring

og enkel lunsj til påmeldte.

12.15-12.30: «Utforsking av vold og overgrep: som å

lose barn gjennom et

minefelt». Ane Ugland Albæk
12.30-12.45: «Dignity in the name of justice». Monica Strømland
12.45-13.00:» Erfaringer med traumebevisst omsorg i kommunale psykisk

helse - og sosiale tjenester. En kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere i en kommune».
Sissel Elisabeth Birkeland-Hansen og Marie Øien
13.15-13.30: «Det er mye bedre å hjelpe
Olsen og Synnøve L. Løvdal.

en pasient uten å bruke tvang». Trine

13.30-13.45: " Fra «jeg klarer det ikke» til «jeg

klarer det selv». Økt selvstendighet

ved velferdsteknologi Sunniva L. Andresen
13.45-14.00: Det

er ikke bare tomme ord". Beboeres beskrivelser av
hjelpsomme ansatte i kommunale bofellesskap. Gunnhild Ruud Lindvig
14.15-14.30: “Kan dyr skape sosial

kapital?» Anne Brita Thorød
14.30-14.45: InnArbeid - behovsdrevet innovasjon for inkludering av
personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi –
noen foreløpige funn. Silje Haugland.

14.45-15.00: Utdeling av posterpris ved dekanen. Avslutning

