Tvilskonferansen

– Tvilen gir oss større
respekt for hverandre
– Sannheten kan ha mange ansikter og sjelden bare ett, sier Kurt Johan Lyngved,
leder for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse
og rus, og deltaker på årets tvilskonferanse i Bergen.

K

urt Johan Lyngved, daglig leder
av Batteriet Nord-Norge, Kirkens Bymisjon i Bodø, er også
medlem av arrangørgruppen for årets
tvilskonferanse 10. og 11. september,
som representant for Norsk Sykepleierforbund.
Norsk Sykepleierforbund har vært
medarrangør av flere av de senere årenes tvilskonferanser; årets i Bergen er
den 13. i rekken og det var i Bergen hele
tvilsprosjektet oppsto. I årenes løp har
konferansen gjestet både Lillehammer,
Oslo, Berlin og København.
Kurt Johan Lyngved: – Bli med meg på

tvilskonferansen i Bergen! (Foto: Marit Fonn).

Seg selv - nok

Årets konferanse har tittelen Seg selv
– nok. Den som kan sine klassikere,
vil straks assosiere til Henrik Ibsens
Peer Gynt; Peer havner i Dovregubbens hall, der mottoet er: Troll, vær
deg selv – nok! Det var et ikke velment
spark mot egne landsmenn fra Ibsens
side, mens Kurt Johan Lyngved ser det
slik: – I et forbrukersamfunn som vårt
er det lett å bli seg selv nok. Det er lett
å bli fanget i en materialistisk verden
der tingene får en stadig større plass
og avstanden mellom menneskene blir
større og større. En travel verden tvinger folk til å se forbi hverandre, og våre
møter blir preget av hastverk og av at vi
stadig er på vei mot neste mål.
– Seg selv – nok handler om å individualisere verden og se seg selv som
et absolutt midtpunkt som verden svirPSYKISK HELSE OG RUS
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rer rundt, fortsetter han. – Seg selv –
nok handler om at solidaritet er blitt

virkeligheten. Sannheten kan ha mange
ansikter, og sjelden bare ett.
Han synes samspillet mellom fag,
politikk, kunst, kultur er praktfullt, og at
det åpner opp for andre måter å betrakte
verden på. Tverrfaglighet får en annen
mening og kimen til å kunne møtes på
en felles plattform er absolutt til stede her.
– Som representant for en medarrangør som Norsk Sykepleierforbund
er mine oppgaver knyttet til å planlegge programmet og gjennomføringen.
Under selve konferansen vil oppgavene
være knyttet til ulike praktiske oppgaver som skal bidra til å skape en smidig og vellykket konferanse for alle,
forteller Lyngved, som finner det veldig spennende å møte mennesker fra
ulike miljøer og samtidig kunne iaktta

«Solidaritet er blitt et fremmedord.»
et fremmedord i dobbelt forstand for
mange av oss, og vi finner oss etterlatt
i en ensom verden der vi alltid er på jakt
etter å bli sett og å få kjenne varmen fra
et mer inkluderende samfunn.
Setter tvilen i høysetet

– Det er i seg selv en god ting å la tvilen
få slippe til og komme bort fra skråsikkerheten i hverdagen, sier Kurt Johan
Lyngved om det å delta på en konferanse som setter tvilen i høysetet.
– Å tvile skaper et større refleksjonsrom
og man blir litt mer ydmyk i møtet med

at mange av betraktningene av omverdenen er ganske lik og at vi lever med
stort sett de samme utfordringene.
– Tvilskonseptet er med på å løfte dette
frem og det gir oss en arena der vi kan
reflektere sammen om vanskelig spørsmål og fenomener. Å tvile blir en del av
hverdagen og dét er svært nyttig når gode
beslutninger skal tas, sier han. sier Kurt
Johan Lyngved,
Følg med på planleggingen av programmet på www.tvil.no, der du også finner påmeldingsskjemaet til konferansen.
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