
 De Utrolige Årenes (DUÅs) fagdag 
Bergen, 20. mai 2015

De Utrolige Årenes (DUÅs) fagdag 

Tid: 20. mai 2015 kl. 09:00-16:30
 
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen 

Målgruppe: 
- Fagpersoner som arbeider med De Utrolige Årene programmene
- Politikere og ledere tilknyttet organisasjoner som har 
implementert De Utrolige Årene
- Internasjonale samarbeidspartnere
 
Påmelding innen 1. mai på uni.no/uni-helse/rkbu-vest
 
Deltakeravgift:  
Early Bird: 1250,- til 15.03.2015, deretter 1450,- frem til 01.05.2015.  

Det er begrenset antall plasser og vi kan måtte foreta 
prioriteringer.  

 
 

Mer informasjon om oss på:
uni.no/uni-helse/rkbu-vest 
facebook.no/rkbuvest
Twitter: @unihelse  
Emneknagg for dagen er #duå15

RKBU Vest, Uni Research Helse og RKBU Nord, Universitetet i 
Tromsø arrangerer fagdagen.

Illustrasjon: De Utrolige Årene
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Onsdag 20. mai 2015
Registrering
 
Velkommen og kulturelt innslag

 
Oppbygging, forskning og drift av The Incredible Years gjennom 30 
år v/Carolyn Webster-Stratton, The Incredible Years

 
Pause 

Fokus på coaching og kollaborative prosesser i alle DUÅs 
programmer og smakebiter fra nytt materiale 
v/Carolyn Webster-Stratton, The Incredible Years

Prisutdeling - gaver 

 
Lunsj 
 
 
Barnehagens og skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsatte 
barn og unge 
v/ Terje Ogden, Atferdssenteret 

 
De første funnene fra Evalueringsstudien av DUÅs skole- og 
barnehageprogram i Norge 
v/Merete Aasheim og Oddbjørn Løndal, RKBU Nord 

Pause 

 
Om aggressive foreldre og foreldreaggresjon 
v/ Per Isdal, Alternativ til vold 

Om endring av foreldrestrategier ved deltakelse i 
foreldreveiledningsgrupper 
v/Charlotte Reedtz, RKBU Nord 

 
Takk for nå – og vel hjem!

Slutt

Foredragsholderne

Per Isdal, psykologspesialist, har i mer enn 27 år jobbet 
med familievold. Sammen med kollegaen Per A. Nørbech 
startet han i 1987 opp «ALTERNATIV TIL VOLD». ATV var 
Europas første behandlingssenter for menn som brukte vold 
mot sine partnere. ATV har i dag 11 kontorer i Norge og over 40 
terapeuter jobber i organisasjonen. Isdal leder nå ATVs kontor 
i Stavanger der de jobber med hele familien, både 
voldsutøvere, partnere og barn. Han har utviklet flere metoder 
i behandling av volds- og aggresjonsproblemer og skrevet 
fagbøker om tematikken. For tre år siden hadde han en 
omfattende forelesningsturne for DUÅ-gruppeledere over hele 
landet. I 2011 mottok Isdal «Den Store Psykologprisen» for sitt 
arbeid med vold.

Dr. philos Terje Ogden er forskningsdirektør ved 
Atferdssenteret-Unirand og professor II ved Psykologisk 
Institutt, UiO. Ogden har i de senere årene forsket på utvikling 
og implementering av familie og nettverksbaserte 
behandlingsprogrammer og tiltak for alvorlige 
atferdsproblemer hos barn og unge. Terje Ogden har skrevet 
mye om temaer som atferdsproblemer og sosial kompetanse, 
og om implementering og evaluering av forebyggende tiltak 
samt evidensbasert behandling av alvorlige atferdsproblemer.  
Se for øvrig www.ogden.no.

Dr. Philos Charlotte Reedtz, er førsteamanuensis ved RKBU 
Nord. Hun er prosjektleder for «Barn som pårørende», 
prosjektdeltaker og forfatter i kunnskapsbasen Ungsinn og 
deltaker i forebyggingsprosjektet i «De Utrolige Årene». 
Forskningsinteresser er helsefremmende og forebyggende 
tiltak for barn og unges psykiske helse, atferdvansker, barn av 
psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre, 
implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet og 
kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern.

Dr. Carolyn Webster-Stratton er professor emeritus ved 
University of Washington og har utviklet programmet De 
Utrolige Årene. Hun har gjennomført en rekke studier for å 
evaluere effekten av intervensjonsprogrammer for å fremme 
sosial og emosjonell kompetanse og forebygging av 
atferdsproblemer. Webster-Stratton har publisert en rekke 
vitenskapelige artikler og kapitler samt tre bøker for foreldre. I 
tillegg har hun skrevet en bok for lærere, en for terapeuter og 
fire bøker for barn. Hun har også skrevet en bok som 
oppsummerer forskningen. Programmet har blitt oversatt til 
mange språk, og blir brukt i over 20 land. De Utrolige Årene og 
Dr. Webster-Stratton har mottatt en rekke priser.


