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Institutt for Psykososial Helse

Institutt for psykososial helse representerer et flervitenskapelig
og tverrfaglig utdannings-, og forskningsmiljø som særpreges av
ambisjoner om å utvikle praksisnær kunnskap. Hensikten er å
utvikle og styrke samfunnets, organisasjoners og enkeltpersoners
kompetanser til å møte folk ut fra deres egne forutsetninger og
på deres egne vilkår.
Det er ca. 20 vitenskapelig ansatte på instituttet med ulik
fagbakgrunn og forskningsmetodisk kompetanse. To dager i året
samles fagmiljøet for å inspirere og bli inspirert, og det er en
glede å ønske deg hjertelig velkommen til en forhåpentligvis
utbytterik jakt etter kunnskap.
Vennlig hilsen
Anders J.W. Andersen
Instituttleder
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VITENSKAP, FILOSOFI OG PRAKSIS

Institutt for psykososial helse arbeider for å utvikle et robust
utdannings- og forskningsmiljø som kan vinne anerkjennelse
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ble opprettet i 2009, og
har studietilbud på både bachelor (vernepleie) og masternivå
(psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, rus
og avhengighetsproblematikk, familieterapi og sexologi). I tillegg
tilbys valgfrie doktorgradskurs med særlig fokus på psykososial
helse. Det er ca. 300 studenter knyttet til instituttet.
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10.00 VELKOMMEN
V/ Instituttleder Anders Johan W. Andersen

The art of chasing knowledge in health and
social sciences: doing justice to our living
relations to our surroundings
A lecture by Professor John Shotter
John Shotter is a professor emeritus of Communication. He is an
internationally recognized scientist and his scientific work has had a major
impact on the understanding and practice of social sciences. His long term
interest lies in the social conditions conducive to people having a voice in
the development of participatory democracies and civil societies. In recent
years he has been engaged, in cooperation with practitioners, in developing
"practices from within”, practice as a way of participating in each other’s
lives something which may create change. This kind of practice breaks with
a more instrumental notion of practice where methods, in the hands of
professionals, are seen as causing change in the life of others.

REFLECTIONS
Dialogue between Prof. John Shotter and Prof. John Lundstøl. The
dialogue is led by Prof. Inger Beate Larsen.
12.00 LUNSJ
Studentkantinen er åpen og selger mat til en rimelig penge, og i kaffebaren
kan du få kjøpt utmerket kaffe.

13.00 ENGASJEMENT I PRAKSIS
- BROER MELLOM FILOSOFI OG PRAKSIS I HELSE OG
SOSIALFELTET

Etter lunsj lanseres en ny vitenskapelig antologi initiert av
fagmiljøet ved Institutt for psykososial helse. Boka
aktualiserer og diskuterer grunnleggende antakelser innen

menneskefagene og relaterer dette til praktiske utfordringer i hverdagen.
Forfatterne viser hvordan ulike tenkere og filosofiske retninger har
betydning for praksis i bred forstand. Den består av 13 kapitler av
forfattere fra ulike fagområder som på ulike måter bygger broer og
skaper dialog mellom ulike tenkere og praksis i helse- og sosialfeltet.
Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

13.10 Hva kan vitenskapsfilosofien tilføre helseog sosialfeltet?
v/ Professof i vitenskapsfilosofi John Lundstøl

13.30 Dialogisk materialitet. Rom og steder i
møte med Mikhail Bakhtin og Christian
Norberg-Schulz.
v/ Førsteamanuensis Inger Beate Larsen

13.50 Kaffepause
14.10 Donald Schöns refleksjonsbegrep. Teori,
kritikk og anvendelse i veiledning.
v/ Dosent Carl Christian Bachke

14.30 Kritisk realisme – en bro til dypere
forståelse av sosiale fenomener?
v/ Førstelektor Anne Brita Thorød

14.50 Når tanker blir musikk…
Øyfolk Akademisk bygger broer mellom filosofi og musikk,
og fremfører sang og musikk til ettertanke. På dette
seminaret stiller Øyfolk Akademisk med musiker og
komponist Rune Udal og sanger og tekstforfatter Anders
Johan W. Andersen.

15.30 SLUTT

