Inger Beate Larsen ble ansatt ved det som den gang var Høgskolen i
Agder i 1994, og har arbeidet med utdanning og forskning innen
psykisk helsearbeid i 20 år. Det er i seg selv verdt en markering. Hun
ble professor i psykososial helse i 2014, og det er også en milepæl som
fortjener oppmerksomhet. Når hun i tillegg fyller 60 år den 15.
september i år er det all mulig grunn til å løfte frem noen av temaene
som har engasjert henne.

- En stedbunden og relasjonsbasert praksis

Inger Beate har sterk tilknytning til
Sandviga på Hisøy utenfor Arendal og til
øya Hydra i Egeerhavet, og har mang en
gang invitert både kollegaer og studenter
til sitt hjem og sitt skrivested på Hydra til
både faglig fordypning, samarbeid og
festligheter. Hennes raushet og gjestfrihet
skaper nettverk og bygger relasjoner. I sitt
forskningsarbeid har hun særlig utmerket
seg med å utforske stedets betydning for
våre
liv,
og
arkitekturens
ofte
underkommuniserte betydning for psykisk
helsearbeid.
Både sted og relasjon fremstår viktig i hennes forskning omkring
psykisk helsearbeid, og seminaret er inspirert av dette. Programmet
prydes derfor av bilder av mennesker som på ulik vis har vært viktige
for Inger Beate og hennes arbeid. Noen av dem deltar også som
innledere på seminaret. På vegne av fagmiljøet ved psykisk helsearbeid
ved Institutt for psykososial helse ønsker jeg hjertelig velkommen til
et innholdsrikt og mangesidig seminar.
Vennlig hilsen
Anders Johan W. Andersen
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Kl. 12.00
Kl. 12.10

Velkommen!
v/ Førsteamanuensis Anders Johan W. Andersen
Åpning av seminaret
v/ Viserektor for forskning, formidling og
nyskaping Dag Aasland

Kl. 12.30

Om fenomenologi, steds- og
omsorgsforskning
 Innledninger ved:
v/ Professor Kari Martinsen, Høgskolen i
Harstad
v/ Professor Hans Grelland, Universitetet i
Agder
v/ Professor Herdis Alvsvåg, Haraldsplass
Diakonale Høgskole
 Avsluttende diskusjon

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 15.00

Om menneskerettigheter, relasjoner og
bedringsforskning
 Innledninger ved:
v/ Professor Alain Topor, Stockholms
Universitet og Universitetet i Agder
v/ Førsteamanuensis Ragnfrid Kogstad,
Høgskolen i Hedmark
v/ Professor Matteo Villa, University of Pisa
 Avsluttende diskusjon

Kl. 17.00 Mottakelse i Uglandstua

