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Religionspsykologisk fagkonferanse  

Biri 21.-22. oktober 2013

Divisjon Psykisk helsevern

Hva vil det si at livet er meningsfylt? Hva slags kilder til mening har vi? 
Og hvilken betydning har opplevelse av mening for helse og behandling?

Livssynet er sentralt i menneskers arbeid med å skape mening i livet. Livssynet kan være både religiøst og 
sekulært. At livet er meningsfylt er forbundet med opplevelse av tillit, tilhørighet og tilknytning. 
Det gjøres stadig mer forskning på hvilke kilder folk har til mening og hvordan mening har betydning for 
helse, behandling og evne til å tåle sykdom og mestre kriser (resiliens). 

En av de fremste forskerne innen dette feltet er psykolog Tatjana Schnell, ass. professor ved universitetet 
i Innsbruck. Hun vil forelese om dette på konferansens andre dag, der også den danske helsepsykologen 
Peter la Cour vil bidra.  

På konferansens første dag setter vi søkelys på religionspsykologi som fag og hvilken betydning innsikter 
fra religionspsykologi kan ha for god behandling og helsetjeneste. I den forbindelse presenteres også en 
ny fagbok i religionspsykologi med en rekke nordiske bidragsytere. 

Noen av bokas forfattere vil forelese på konferansen: 
Per Fugelli, Valerie DeMarinis, Hans Stifoss-Hanssen, Gry Stålsett, Anne Austad, 
Kari Halstensen, Knut Hestad og Leif Gunnar Engedal.

Velkommen til konferanse!

Tatjana Schnell, Ph.D, er årets key note speaker. 

Hun er ass. professor i psykologi ved Innsbruck universitet. 
Tatjana Schnell er en av verdens fremste forskere på psyko-
logisk forståelse av mening og tilhørighet i livet, hvilke kilder 
til mening mennesker har, og hvilken betydning mening 
har for livskvalitet og mestring av sykdom og kriser. Hun 
har bakgrunn fra både psykologi, filosofi og teologi og har 
forsket og skrevet om både ateistiske og religiøse former for 
meningsdannelse. Ikke minst er dette vesentlig med tanke 
på å forstå meningsdannelse innen et livssynsmessig  
pluralistisk samfunn og hvilken betydning kunnskap om 
dette har for behandling, pleie og omsorg. 

Den tysk-kyndige kan finne en lett forståelig oversikt over hennes forskning på 
http://www.sinnforschung.org/. Hun vil forelese på engelsk og har en lettfattelig og 
tilgjengelig form. Det blir delt ut norske sammendrag av hennes forelesninger. 

P R A K T I S K E  O P P LY S N I N G E R

G O D K j E N N I N G
Kurset er søkt godkjent som videre- og etter-
utdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, 
sykepleiere, ergoterapeuter og prester 
(ca 12 timer).

M å L G R u P P E
Leger, sykepleiere, prester, psykologer og andre 
helserelaterte faggrupper 

P R I S E R
Deltakeravgift er kr. 1.900,-. 
Dette inkluderer konferanseavgift og lunsj 
begge dager

Studenter / pensjonister delta begge dager 
kr. 1.500,-.

Ønsker du å delta kun en dag, er prisen 
kr. 1.100,-, inkl. lunsj.

Middag mandag kveld for de som ikke skal 
overnatte: kr. 365,-

O v E R N A T T I N G
Gjøres opp med hotellet av den enkelte 
deltager ved utsjekking!

Pris inkl middag og frokost:
Enkeltrom kr. 825,- pr. person
Dobbeltrom kr. 675,- pr. person
Det kan reserveres overnatting fra 
søndag 20. oktober, hvis man ønsker å 
komme dagen før.

P å M E L D I N G
Elektronisk påmelding på: 
www.sykehuset-innlandet.no/relpsyk2013 
    �
Påmeldingsfrist: 20. september 2013 
Påmelding er bindende! Ved avmelding etter 
20. september belastes fullt beløp.

K u R S K O M I T é
Lars Johan Danbolt, Sigrid Helene Kjørven 
Haug, Monica Stolt Pedersen, Lars Lien og 
Peter la Cour.

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet arrangerer fagkonferansen i religionspsykologi 
for sjuende år på rad. Vi gleder oss over at konferansen har blitt et samlingssted for forskere, fag-

folk og studenter med ulike faglige bakgrunner som deler en felles interesse for religionspsykologi. 

Religionspsykologisk senter ble etablert av Sykehuset Innlandet i 2008 og driver forskning på tro, 
livssyn og eksistensielle 
temaer relatert til helse og 
behandling – og på sam-
handling mellom nivåer  
i den psykiske helse- 
tjenesten. RPS holder til på 
Sanderud utenfor Hamar. 
Les mer på: 
www.religionspsykologi.no

Religionspsykologisk senter ble etablert av Sykehuset Innlandet i
2008 og driver forskning på tro, livssyn og eksistensielle temaer
relatert til helse og behandling – og på samhandling mellom
 nivåer i den psykiske helsetjenesten. RPS holder til på Sanderud
utenfor Hamar. Les mer på religionspsykologi.no

R E L I G I O N S P S Y K O L O G I S K  S E N T E R

R E L I G I O N S P S Y K O L O G I S K  S E N T E R



P R O G R A MO M  B I D R A G S Y T E R N E

MANDAG 21. OKTOBER 
Hva er religionspsykologi – og hvilken betydning har dette for klinisk 
arbeid? Fokus på fagets historie og psykologiske forståelser av 
meningsdannelse, utvikling og tilknytning.

  9.00 Registrering og kaffe

10.00 Åpning 

10.30 Beskyttelse – tilhørighet – eller mening? Perspektiver i religionspsykologiens fortolkning av 
religiøs erfaring.  Leif Gunnar Engedal.

11.30  Objektrelasjoner, tilknytningserfaringer eller impulser i hjernen? 
 Noen ulike tilnærminger til forståelse av religiøse erfaringer. 
 Leder av sesjonen: Sigrid Helene Kjørven Haug

 – Psykodynamiske teorier om religiøs tro – objektrelasjoner og selvpsykologi. Gry Stålsett

  – Når mennesket knytter bånd til gud – tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om 
  gudsrelasjonens egenart og funksjon. Kari Halstensen

 –  Spor av Gud i hjernen? Biologiske og nevropsykologiske perspektiver på religiøse 
  erfaringer. Knut Hestad

13.00 Lunsj

14.00 Ritualisering, omvendelse og det ekstraordinære. Leder av sesjonen: Lars Johan Danbolt

  –  Ritualisering: Å skape mening gjennom symbolske handlinger. Hans Stifoss-Hanssen

  –  Ekstraordinære religiøse erfaringer. Anne Austad

  –  Religiøs omvendelse. Peter la Cour

15.30 Pause

16.00 Religionspsykologiens betydning for samfunn og folkehelse Leder av sesjonen: Lars Lien

  –  Religion og helse på norsk. Per Fugelli 

  –  Religion, helse og innvandring. Valerie DeMarinis

18.00 Norsk Religionspsykologisk Fagforum årsmøte

19.00 Middag med lansering av ny fagbok i religionspsykologi (Gyldendal)

TIRSDAG 22. OKTOBER 
Meaning making: Sources of meaning and why meaning matters. 
08.30 – 11.30 
 Leder av sesjonen: Peter la Cour

  –  Meaning making: Sources of meaning – immanent and transcendent. Tatjana Schnell

  –  Why meaning matters – meaning in life, quality of life, and health. Tatjana Schnell

11.30 Workshop

12.30 Lunch

13.30 Plenum presentasjoner fra workshops

14.15 Pause

14.30 Aktuelt hjørne: Presentasjon av nytt temanummer om religionspsykologi i Impuls –
 tidsskrift for psykologi v/ Caroline Miriam Austdal
 
15.00 Avslutning v/ Lars Johan Danbolt

ANNE AuSTAD er stipendiat ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun er utdannet teolog med mellomfag i  
psykologi, og har videreutdanning i familieterapi. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt i religions-
psykologi om erfaringer av kontakt med døde. Hun underviser også i sjelesorg.

CAROLINE MIRIAM AuSTDAL har en bachelor i utviklingspsykologi med fordypning i religionspsykologi 
fra Universitetet i Oslo. Hun tar for tiden en mastergrad i helse- og sosial psykologi med vekt på livsmening og 
god mental helse ved samme lærersted. Hun er redaktør for et temanummer om Religionspsykologi i det  
psykologiske tidsskriftet Impuls.

LARS jOhAN DANBOLT er forskningsleder ved Religionspsykologisk senter og professor II ved Det 
teologiske Menighetsfakultet. Han har tidligere vært prest blant annet i sykehus og fengsel. Han forsker og 
publiserer på temaer innen klinisk religionspsykologi, ritualbruk og praktisk teologi.

vALERIE DEMARINIS is Professor in Psychology of Religion and Cultural Psychology, and director of the 
research program in psychology of religion at Uppsala University. She is also director of the new Public Mental 
Health and Meaning Research Area, through the nationally-funded interdisciplinary research program,
Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy at Uppsala University.

LEIf GuNNAR ENGEDAL er professor i praktisk teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Hans faglige 
arbeid og publikasjoner er innen systematisk teologi, sjelesorg, religionspsykologi og kristen spiritualitet. 
Ansvarlig redaktør av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

PER fuGELLI er professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Fugelli har 
gjennom en lang karriere satt søkelys på hvordan fordeling av leveår og verdier som verdighet, tillit, trygghet 
og frihet påvirker helsen. Han har utgitt en rekke bøker og artikler, blant andre ”Døden – skal vi danse” og fikk 
nylig Fritt Ords pris.
 
KARI hALSTENSEN er psykolog og siviløkonom og har videreutdanning i gruppepsykoterapi og i traume-
behandling. Siden 2005 har hun jobbet som psykolog ved VITA-avdelingen ved Modum Bad. Hun holder f.t. 
på med et PhD-prosjekt om tilknytning, mentalisering og gudsrelasjon. Som økonom har hun vært opptatt av 
økonomisk politikk og den offentlige sektors økonomi.

SIGRID hELENE KjøRvEN hAuG er doktorgradsstipendiat ved Religionspsykologisk senter i Sykehuset 
Innlandet på en studie av eksistensielle temaer hos eldre mennesker med kreft. Hun er utdannet diakon og 
spesialsykepleier i psykiatri, har mastergrad i religionspsykologi og videreutdanning i traumebehandling. 
Hun har lang erfaring som psykodynamisk orientert psykoterapeut.

KNuT hESTAD er sjef for fag, forskning og utvikling i Div. Psykisk Helsevern, Sykehuset Innlandet og 
professor i nevropsykologi ved NTNU. Han har forsket og publisert bøker og artikler innen nevropsykologiske 
og religionspsykologiske temaer, blant annet i tilknytning til HIV/AIDS.

PETER LA COuR er sundhedspsykolog ved Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, København, og forsker i 
religionspsykologi. Hans interessefeltet er især de praktiske aspekter ved religionspsykologien slik den arter sig i 
det sekulære samfunn, det vil si med vekt på det mere allmenne og eksistensielle – mening i livet.

LARS LIEN er leder av Nasjonalt senter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet og 
professor II ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for Folkehelsevitenskap. Lien er spesialist i samfunnsmedisin og 
psykiatri og har dr grad på psykisk helse hos ungdom. Jobber med både kvantitative og kvalitative metoder og 
er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til religionspsykologiske problemstillinger.

hANS STIfOSS-hANSSEN er professor ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, Diakonhjemmet 
høgskole. Han har tidligere vært sykehusprest, førsteamanuensis ved UIO/Praktisk-teologisk seminar og 
forskningssjef ved Stiftelsen kirkeforskning (KIFO). Han har forsket og publisert på forholdet mellom livssyn og 
helse, ritualer ved katastrofer og ulykker, og sjelesorg. 

GRY STåLSETT er spesialpsykolog og fagrådgiver ved Kildehuset, Modum Bad og 1.amenuensis II i religi-
onspsykologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Hun var med å utvikle VITA-avdeling ved Modum Bad, der 
hun også i mange år har arbeidet som psykolog. Hun benyttes som fagekspertise på eksistensiell og emosjonell 
førstehjelp blant annet etter 22. juli. Hun forsker og publiserer særlig innen klinisk religionspsykologi.


