
 

 25. november 2021 – Scandic Havet 

 

Lars Halaas Lyster 

Lars H. Lyster har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ ungdom 

(BUP, akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team). 

 

Lars jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Komplekse traumer hos barn er et annet spesialområde og Lars var med på å 

etablere RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO. 

Program 

08.15 Registrering 

09.00 Åpning 

 

09.15 RVTS forteller om sin nye film 

 

09.30 Marius N. Karlstrøm «Mitt liv» 

 

10.15 Pause 

 

10.30 Para Film & Teater «JEG» 

 

11.30 Lunsj 

 

12.30 Lars H. lyster «Vold mot barn 

og unge»  

 

13.15 Pause 

 

14.30 forts «Vold mot barn og 

unge». 

 

14.15 Pause 

 

14.30 forts. «Vold mot barn og 

unge»  

 

15.15 Avslutning 

 

15.30 Vel Hjem 

   

 

Konferanseavgift: GRATIS 

Vi har den glede å kunne tilby årets 

konferanse UTEN PÅMELDINGSAVGIFT. 

Konferansen er et samarbeid mellom RVTS 

Øst, RVTS Nord & Krisesenteret i Salten.  

For at hotellet skal få riktig antall dagpakker er det 

BINDENDE påmelding innen 15. Oktober til:  

krisesenteret@bodo.kommune.no  
Ved ugyldig fravær vil du kunne bli fakturert med kr. 850.-  
 
 

• Lunsj 

• Kaffe/Te 

• Kake/Frukt 

• Internett-tilkobling 

 

Marius N. Karlstrøm 

Marius N. Karlstrøm er i dag utdannet psykoterapeut etter 4 år ved Norsk 

Gestaltinstitutt Høyskole.  I tillegg har Marius studert juss på heltid det siste 

året (i kombinasjon med jobb og familie), og han skal studere rettsvitenskap på 

Høyskolen fra høsten av på deltid. 

 

«Mitt liv» inneholder historier fra en oppvekst med staten som «mamma og 

pappa». En dramatisk oppvekst preget av grov omsorgssvikt, utrygghet, trusler 

om drap, forsøk på kidnapping og flere ulike omsorgsbaser med ulik kvalitet. 

Skjult adresse, Fosterhjem, lukkede institusjoner og 90-tallets tiltak med gamle 

militære straffemetoder. En ungdomstid med rus, vold og kriminalitet. 

 

I dag er Marius tvillingpappa, foredragsholder, medgründer og medforfatter av 

kommende biografi sammen med journalist, Julia Schreiner Benito. 

 

 

 

Para Film & Teater 

Para Film & Teater jobber med varierte sceneoppsetninger og 

filmproduksjoner.  

 

Teaterforestillingen «Jeg» spilles av skuespillere fra Para Film & Teater. 

Temaet i forestillingen er en kvinne som ikke klarer å forlate sin voldelige 

ektemann. Vold i nære relasjoner mot kvinner og barn er et svært alvorlig 

problem, både for den enkelte og for samfunnet. Den største fienden til å 

bekjempe vold i nære relasjoner er taushet. Vi trenger mer kunnskap, om at det 

i hele tatt finnes, og er dessverre normalt.   

  


