
 

 

 

 

 
 

 

Påmelding for årets konferanse er nå i gang. Meld deg på ved å klikke på linken til 
høyre. Se fullstendig program her. 
 
Hvis du trenger overnatting i Trondheim har vi ennå tilgjengelige rom på 
konferansehotellet; Clarion Hotel & Congress.  
Enkeltrom kr 1145,- med frokost, dobbeltrom kr 1345,- med frokost. 
Vi garanterer rom ved bestilling til og med 30. april.  
 
Hotellrom reserveres samtidig som du melder deg på konferansen, og gjøres opp 
direkte til hotellet ved avreise. 
 

Ung 2014 

Endring og undring 

4.-5. juni, Trondheim 

Clarion Hotel & Congress 

 

Noen av foredragsholderne: 

Hélène Fellman, utdannet barnevernpedagog og gestaltterapeut. Fellmann 

jobber som faglig leder i privat barnevernstiltak og har egen praksis som 

psykoterapeut i Oslo. 

Hun har de siste 7 årene gitt tilbud til unge mennesker med spillproblemer. 

Arbeidet er finanisert av Helsedirektoratet og skal være lett tilgjengelig for både 

de unge og deres familier/pårørende. Hun underviser og veileder om temaet 

både i Norge og internasjonalt. Hun har utgitt boka “Lek eller alvor” og dessuten 

skrevet foreldereveileder og veileder for ansatte i skolen. Dette i samarbeid med 

Østnorsk kompetansesenter. 

Hun arbeider for tiden med utvikling av kartleggingsverktøy for arbeid med 

spillproblematikk. Fellmann gjennomfører nå også en toårig videreutdanning 

 

 
 
 
 

 
 

  

http://communicatoremail.com/In/53270695/0/gLDtAFjGC5mETuNdOOAUZUDvGxXlQ_ZwZjKeFBwJ2HZ/


“Gestalt Perspective on Psychopathology and Contemporary Disturbances” 

2012-2014 ved Segreteria Istituto di Gestalt HCC, Italia. 

Gaute Godager, psykologspesialist. Jobber på DPS Edwin Ruud Psykologfaglig 

rådgiver 

Grunnla i 1993 Norges største spillutviklingsfirma, Funcom. 

Han har utviklet og lansert internasjonalt en rekke dataspill, blant annet "Age of 

Conan" og "Pocahontas" for Disney. Funcom hadde 300+ ansatte og en 

verdivurdering på mange hundre millioner på Oslo Børs da han sluttet i 2008. 

Han har jobbet mye med dataspillavhengige ungdommer og voksne, og skriver 

nå bok om emnet. 

 

 
 
 

 

 

Sosiale arrangementer  
 

 
 
Rockheim, 3. juni 
Velkommen til en interaktiv vandring i det nasjonale opplevelsessenteret for 
pop og rock! Rockheims hovedutstilling, Tidstunnellen, er lagt opp som en 
reise gjennom vår populærmusikalske kulturhistorie. Her beveger du deg fra 
1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold. 
Artister, musikken og gjenstander fra samlingen løftes frem i lys av de ulike 
tiårenes kulturhistorie. Utstillingen er interaktiv og du styrer selv avspilling av 
lyd, bilde og video. På denne måten blir du selv med på å skape historier og 
opplevelser – og hvert besøk blir en unik opplevelse! 
Rockheim er norsk populærmusikks kollektive hukommelse – en systematisk 
kunnskapsbank som danner grunnlaget for opplevelser og fortellinger som gir 
folk økt innsikt i musikken, menneskene og samfunnet for øvrig. 
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Festmiddag 4. juni,   
på Clarion Hotel & 
Congress, 
Trondheim. Konferansens 
festmiddag serveres i 
hotellets restaurant, med 
utsikt over Trondheim 
havn. Gled deg til en nydelig 
3 retters middag, musikalsk 
underholdning og hyggelig 
samvær med 
gode kollegaer. 

 

 


