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kurskomite
Tone Elise Gjøtterud Henriksen, Torill Storhaug, Siri Helle, Vibeke Rygh, Synne Kristensen Fjelberg, Tonje 
Fjeldstad Smith, Elisabet Anuglen Kalsås, Marianne Lund Anderssen

foredragsholdere
Professor Ole Didrik Lærum (Købehavns Universitet/Universitetet i Bergen) vil innlede med en 
oversiktsforelesning om døgnrytmer hos mennesket. 

Overlege Tone E.G. Henriksen med ansatte ved akuttavdelingen Valen Sjukehus vil gi en innføring om 
bruk av mørketerapi og lysterapi som integrert del av psykiatrisk akuttbehandling. 

Professor Elisabeth Flo-Groeneboom (Universitetet i Bergen) skal forelese om erfaringer med bruk 
av lysterapi i sykehjem hos eldre med demens. 

Assistant Clinical Professor of Psychiatry John Gottlieb (Feinberg School of Medicine of 
Northwestern University, Chicago) er leder av the Chronobiology and Chronotherapy Task Force of 
the International Society for Bipolar Disorders, og vil forelese om bakgrunn, evidens og nåværende 
anbefalinger for bruk av kronoterapi ved bipolar lidelse. 

Professor Klaus Martiny (Købehavns universitet) vil forelese om banebrytende utvikling av lys-
terapeutiske pasientrom som del av planlegging for nytt sykehusbygg ved Rigshospitalet; the Room-light 
project. 

Professor Håvard Kallestad fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, vil avslutningsvis 
presentere innovative forskningsprosjekter om bruk av radar-teknologi og kronoterapeutiske 
behandlingsprinsipper for måling og behandling av søvnforstyrrelser.

program 
• 8.30-09.00 Registrering

• 9.00-9.10 Åpning, velkommen ved avdelingsleder Marianne Lund Anderssen 

• 9.10-9.55 Professor Ole Didrik Lærum, Københavns Universitet/Universitetet i Bergen: 
Døgnvariasjoner hos menneske

• 9.55-10.40 Overlege Tone Elise Gjøtterud Henriksen/ansatte ved Akuttpost Valen sjukehus: Bruk av 
lys og mørke som behandling i en akuttpsykiatrisk sengepost-hvorfor og hvordan 

• Pause 10.40-11.00

• 11.00-11.45 Professor Elisabeth Flo-Groeneboom Universitetet i Bergen: Lys som behandling og 
miljøtiltak erfaringer fra dem.light, en randomisert kontrollert studie i sykehjem

• 11.45- 12.30 Assistant Professor John Gottlieb (Northwestern University, Chicago):  
The Chronotherapies of bipolar disorders-evidence and practice recommendations

• Lunsj 12.30-13.30

• 13.30-14.15 Professor Håvard Kallestad: Recent developments in the assessment and Treatment of 
sleep disruption and mental disorders

• 14.15-15.00 Professor Klaus Martiny (Københavns Universitet): The room-light project: how to test 
for an antidepressant effect of a dynamic lighting system in an affective disorders psychiatric ward



forelesere
professor ole didrik lærum: Døgnvariasjoner hos menneske
Ole Didrik Lærum er lege og patolog med lang forskningsbakgrunn innen kreftsykdommer 
og celle-forskning: I tillegg har han arbeidet med tidsregulering hos mennesker og dyr med 
hovedvekt på døgnvariasjoner. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har hatt kortere 
og lengre forskningsopphold i en rekke land, blant annet Tyskland, Frankrike, USA, Danmark, 
Island, Spania og Costa Rica. Fra 1974 til 2010 var han professor i patologi ved Universitetet i Bergen 
kombinert med overlegestilling på Haukeland Universitetssjukehus. Siden 2011 har han hatt et eksternt 
professorat i eksperimentell patologi ved Københavns Universitet. Han er bosatt på Voss. I tillegg til 
ca. tre hundre vitenskapelige artikler har han skrevet et tredvetalls bøker, dels internasjonale fagbøker 
og dels populærvitenskapelige bøker på norsk, deriblant tre bøker om kronobiologi: Mennesket og 
biorytmene 1982, Kroppsrytmene og lyset 1988, og Mennesket og tida 1999

overlege tone elise gjøtterud henriksen: Bruk av lys og mørke som behandling i en 
akuttpsykiatrisk sengepost – hvorfor og hvordan
Tone Elise Gjøtterud Henriksen er psykiater og overlege ved Valen Sjukehus, Klinikk for 
psykisk Helsevern Helse Fonna. Henriksen har mer enn 20 års klinisk erfaring fra det psykiske 
helsevernet i Helse Bergen og Helse Fonna som behandler og fagrådgiver. Hun disputerte 
for doktorgraden i 2020 med avhandling om effekter av virtuelt mørke som behandling ved 
mani. Hun har mottatt Innovasjonsprisen fra Helse Vest og formidlingspris fra Det Medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen.  Henriksen er vitenskapelig rådgiver for den internasjonale ideelle organisasjonen 
The Good Light Groop, og medlem av Chronobiology and Chronotherapy Task Force i ISBD, og medlem i 
Society of Light Treatments and Biological Rhythms. 

assistant clinical professor of psychiatry john gottlieb: The chronotherapies of bipolar 
disorders-evidence and practice recommendations 
John Gottlieb is an Assistant Clinical Professor of Psychiatry at the Feinberg School of 
Medicine of Northwestern University in Chicago, IL; USA. Dr. Gottlieb has been in full-time 
clinical practice throughout his career and came to the field of chronobiology through his 
work with individuals suffering from recurrent mood disorders, especially bipolar disorders.  
In particular, it was the regular and predictable seasonal changes in his practice – with increased low-
energy and low-activity depressions in the Fall and Winter along with the normalization or elevation of 
mood and activity in Spring and Summer – that first led him to learn about circadian rhythms and their 
annual variation. Following this self-directed immersion in circadian biology he went on to learn about 
the existing forms of treatment that are thought to act through their effects on the bodies’ internal 
rhythms – chronotherapies. He started a program in psychiatric chronotherapy at his group practice 
and began using bright light therapy, sleep deprivation, and other rhythm-altering interventions. As he 
gained experience, he was invited to join the Board of several international organizations, including the 
Center for Environmental Therapeutics and the Society for Light Treatment and Biological Rhythms.  In 
parallel with these appointments, he started the Chronobiology and Chronotherapy Task Force of the 
International Society for Bipolar Disorders and in this role contributed to three recent, comprehensive 
papers reviewing the status of chronotherapeutics, chronobiologic assessment methods, and the 
chronobiology proper of bipolar disorders. Dr. Gottlieb remains active in these professional societies, 
continues his daily work with individuals with depressive and bipolar conditions, teaches psychiatric 
trainees and early-career psychiatrists, and is grateful for the support of his colleagues and the 
chronobiology community. 



professor elisabeth flo-groeneboom: Lys som behandling og miljøtiltak – erfaringer fra dem.light, 
en randomisert kontrollert studie i sykehjem
Elisabeth Flo-Groeneboom er psykolog og professor ved Institutt for klinisk psykologi, Det 
psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). Hun tok PhD innen søvn og jobbet ved 
Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved UiB i postdoktor-perioden. I dag forsker hun på 
og underviser om søvn, livsløp og fungering hos eldre og personer med demens. Nåværende 
forskning er av translasjonell art med et klinisk og anvendt fokus, fra eksperimenter i lyslaboratoriet 
til implementering av multikomponentintervensjoner i Randomiserte kontrollerte studier(RCT). Flo-
Groeneboom er leder for forskningsgruppen «Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health 
and Technology (BRIGHT)».

professor klaus martiny: Room-light prosjektet: Testing av antidepressiv effekt av dynamisk lys i 
døgnpost for pasienter med affektive lidelser/The room-light project: how to test for an antidepressant 
effect of a dynamic lighting system in an affective disorders psychiatric ward 
Klaus Martiny er Klinisk Professor ved Institutt for klinisk Medisin ved Københavns Universitet. 
Martiny er en ledende forsker og innovatør innen bruk av integrert dynamisk belysning 
som behandling ved affektive lidelser. Klaus Martiny har forsket på effekter av lysterapi 
og andre kronoterapeutiske metoder i mer enn 20 år i tillegg til å være aktiv kliniker og 
leder av behandlingsenhet for affektive lidelser ved Rigshospitalet i København. Noen av 
forskningsområdene til Martiny er den nevrofysiologiske bakgrunnen for døgnvariasjon ved depresjon, 
effekten av belysning i psykiatriske døgnavdelinger og utvikling av innovative løsninger for optimal 
belysning i psykiatriske nybygg (ROOMLIGHT).  Professor Martiny er styremedlem og tidligere president 
i Society for Light Treatment and Biological Rhythms. Andre viktige samarbeidpartnere er Statens 
Byggeforsknings Institut (SBI), DTU Fotonik, firmaet Chromaviso, Center for Enviromental Therapeutics 
(CET) i New York og Daylight Academy i Zürich og Dansk University Antidepressant Group (DUAG)

professor håvard kallestad: Nyere utvikling innen måling og behandling av søvn- og psykiske 
lidelser - resultater og erfaringer fra Trondheim/ Recent developments in the assessment and treatment 
of sleep disruption and mental disorders
Professor Håvard Kallestad er leder av the Sleep and Chronobiology Research (SACR) group ved Norges 
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Avdeling for Psykisk Helse and senior psykolog/
forsker ved St. Olavs Hospital, Klinikk for psykisk helse. Fokusområder er: 1) Utvikling 
av ny teknologi for implementering i det psykiske helsevernet som del av observasjon 
og støtte til behandling 2) undersøke effekter av behandlingsmetoder for å bedre søvn, 
både i psykisk helsevern og i den generelle befolkningen. Parallelt med forskningsaktiviteten har vi 
etablert en søvnklinikk St. Olavs Hospital, Østmarka, der kognitiv behandling for insomni (CBT-I) 
og kronoterapeutiske metoder brukes. Forskningsprosjektene er forankret i klinisk erfaring, og 
gruppen har gjennomført flere randomiserte kliniske studier på behandling av søvnforstyrrelser, 
med til sammen mer enn 2500 pasienter. Metodene spenner fra adferdsterapi, kognitive terapi og 
kronoterapeutiske behandlingsmetoder. I tillegg gjennomføres laboratoriestudier av søvnforstyrrelser og 
døgnrytmeforstyrrelser og den samlede kunnskapen brukes i innovasjonsprosjekter. 

kursgodkjenninger
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleieforbund som meritterende med 6 timer for klinisk spesialitet  sykepleie/ spesialsykepleie, 
godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs i klinisk voksenpsykologi, 6 timer, og godkjent av Legeforeningen 
med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i geriatri, nevrologi, barne- og 
ungdomspsykiatri, psykiatri som  6 timer etterutdanning for spesialister, 6 timer for kompetanseområdet alders og 
sykehjemsmedisin og 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.


