
Nettverkskonferanse for ICDP-trenere og trenerkandidater 
Oslo 23.-24. september 2020 

Program 
 

  

 

Kl. 18.30 Felles middag med markering av Grete 

 

 

 

 

 

 

Dato: Onsdag 23. september.  Tema: ICDP sitt verdigrunnlag 

 

Møteform: Fysisk oppmøte + streaming / direkteavspilling 

 

 

Kl. 09.00 – 09.30 Registrering og pålogging.  

Kaffe/te og morgenbuffet.  

 

Kl. 09.30         Åpning av nettverkskonferansen.  

 

Kl. 10.00 Menneskerettigheter og vår rolle som forsvarere av 

disse v/ Nora Sveaass. 

 

Kl. 11.30 Pause  

 

Kl. 12.00 Verdier og menneskeverd v/ Geir Lippestad.  

 

Kl. 13.00 Lunsj 

 

Kl. 14.00 Hva betyr det at ICDP bygger på humanistiske verdier 

v/ Helen Christie. 

 

Kl. 15.00 Offisiell avslutning på dagen. 

 

Kl. 15.15 Mulighet for samtaler, fellesskap og erfaringsutveksling. 

 Hotellet setter frem pauseservering 

 

Dato: Torsdag 24. september.  Tema: Utviklingsarbeid  

 

Møteform: Kun streaming / videomøte. 

 

 

Kl. 08.30 – 09.00  Pålogging 

 

Kl. 09.00 God morgen!  

   

Kl. 09.15 Hvordan kan vi styrke ICDP-programmet sammen? 

Siste nytt fra ICDP Norge 

 

Kl. 10.15  Pause 

 

Kl. 10.30 Ny digital plattform for ICDP 

 

Kl. 11.30 Pause  

 

Kl. 12.15 Informasjon fra SKM foreldrestøtte 

• Ungdomsversjonen 

• PIRM studien 

• Introduksjonsprogrammet 

 

Kl. 13.45 Avslutning.   

 

  



 

FOREDRAGSHOLDERE 

 

Geir Lippestad 
Geir Lippestad er for de fleste kjent som forsvarsadvokaten i 22. juli-saken. Han har bred erfaring som advokat, men er 
også kjent som politiker, forfatter og medmenneske. Han holder engasjerende foredrag med bakgrunn i egne 
livserfaringer og verdier som han ønsker å formidle.    

Han vil holder foredrag med tema " Verdier og menneskeverd " om grunnleggende verdispørsmål – menneskerettigheter 
og menneskeverd.  

Geir Lippestad ble kåret til Årets navn, Årets kommunikator og Årets foredragsholder i 2012. Han er forfatter av bøkene 
«Det vi kan stå for» og «Et større vi». 

 

Nora Sveaass 

 Nora Sveaass, professor emeritus ved Psykologisk institutt (UiO), har i mesteparten av sitt yrkesaktive liv vært engasjert i 

arbeidet for å sikre menneskerettighetsperspektivets plass i psykologifaget. I sitt kliniske arbeid som psykolog har hun 

vært særlig opptatt av mennesker med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Hun har hatt en rekke sentrale internasjonale 

verv, og var blant annet medlem av FNs torturkomité i flere år og er nå medlem av FNs underkomité for forebygging av 

tortur. Hun har etablert organisasjonen Health and Human Rights Info, som gir informasjon om helse og 

menneskerettigheter og sto bak etableringen av menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening.  

Nora Sveaass har gitt ut en rekke bøker og vitenskapelige artikler, hun fikk UiO sin menneskerettighetspris i 2018, og ble 

utnevnt til Ridder 1. klasse, St. Olavs Orden, i 2019.  https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/emeritus/norasv/ 

 

Helen Christie 

Helen Christie er psykologspesialist og har i dag egen praksis, men med tilknytning til RBUP øst og sør hvor hun tidligere 

var direktør. Hun har gitt ut mange bøker, artikler og andre publikasjoner.  

 

Hun er seniortrener i ICDP, bidro til den nye håndboken for ICDP-veiledere og var fagansvarlig for Bufdir sin digitale 

foreldreveileder, Foreldrehverdag.no 

 

Helen Christie har vært og er en viktig bidragsyter i arbeidet med og utviklingen av ICDP, både i Norge og internasjonalt. 

http://www.hhri.org/
https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/emeritus/norasv/

