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Virksomhet 
Oppfølgingstjenester

Nevin Harper - He is the leader of ATIC; Adventure Therapy 
International Committee, and an Associate Professor with the 
School of Child & Youth Care at the University of Victoria. Nevin is 
a key academic in the international field of adventure and 
wilderness therapy, as well as an experienced practitioner. He 
grew up “where the road ends” in northern Canada.

Leiv Einar Gabrielsen - Forsker og friluftsterapeut ved 
Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus. 
Der leder han det kliniske forskningsprosjektet "Friluftsterapi for 
ungdom i risiko". I tillegg administrerer han Nordic Adventure 
Therapy & Outdoor Education Network og er Norges representant 
til ATIC.

Geir Tony Teigland - Leder for ENTER Fritid, Kirkens 
Bymisjon Kristiansand sitt tilbud til mennesker i rusrehabilitering. 
Aktivitetene er innenfor områdene: Friluft, Trening og Kultur.

Randi Skaug - Det er sagt om Randi Skaug at den som ikke 
lar seg inspirere av henne er det ikke håp for. Hun er første 
norske kvinne på Everest, gründer og en hverdagshjelper.

I samarbeid med 

Nettside og påmelding åpnes 1. februar 2017 
https://naturogpsykiskhelse.no/pamelding.html

Jarle Føreland - Sosionom og fagleder for friluftsliv ved 
Energiverket aktivitetssenter. Siden 1995 har han brukt naturen 
aktivt og målrettet i arbeidet med mennesker. Jarle har opptil 100 
turdøgn i året, trives best i telt på høyfjellet, vinter som sommer.

En skandinavisk konferanse der alle foredrag og 
temaer er knyttet opp til natur og psykisk helse.



Camp Konferanse
Natur og psykisk helse
BRAGDØYA - KRISTIANSAND 11-12. MAI 2017

Program

Torsdag 11. mai
• Kl. 09 og 10 avgang båt fra Pir6 i Kristiansand
• Kl. 11 Velkommen – Olaf Haugen konferansier.

- Åpning
• Kl. 11.30 Randi Skaug. Kongefølelsen; om å stå trygt i hverdagen og kjenne at

  ingenting kan velte deg.
• Kl. 13 Lunsj
• Kl. 14 Nevin Harper. Adventure and wilderness therapy. An international view upon

our history, our status of today and visions for the future.
• Kl. 15 Geir Tony Teigland, Friluft og Fritid: Identitet, egenkraft og 

relasjonskompetanse
• Kl. 16 Jarle Føreland. Psykisk helsearbeid i naturen.
• Kl. 17 Slå leir
• Kl. 18 Omvisning på øya
• Kl. 19.30 Festmiddag

Fredag 12. mai
• Kl. 08 Frokost

• Kl. 09.15 Dialogbaserte sesjoner
- Mestring og friluftsliv som terapi.
- Deltakererfaringer fra natur og friluftsliv.
- Ansatteerfaringer - Prosessen fra ide til iverksettelse

• Kl. 10.15 Leiv Einar Gabrielsen. Hvordan kan vi forske og dokumentere i forhold 
 natur og psykisk helse?
• Kl. 11 Uavklart
• Kl. 12 Lunsj
• Kl. 13 Pakking/klargjøre til hjemreise.
• Kl. 13.30 og 14 Båt til Pir6

For deg som er nysg jerrig på hvordan vi 
kan bruke naturen aktivt og målrettet  

i forhold til psykisk helse og rus


