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Atle Dyregrov, Ph.D. on kliiniline ja uuriv psühholoog, kliinilise psühholoogia professor
Bergeni Ülikoolis Norras. Alates 2011 aastast on ta Norra riigi konsultant psühholoogilise
abi alal ning juhtis 22. juuli terrori tagajärgedega tegelevat Bergeni Kriisimeeskonda.
A. Dyregrov on Bergeni Kriisipsühholoogia Keskuse asutaja ja pikaaegne juht. Viimased
aastad on ta töötanud keskuses professionaalsete teemade valdkonna juhina. Bergeni
Kriisi-psühholoogia Keskuses on ühendatud nii praktiline, teadusuurimuslik kui ka
õpetuslik töösuund.
Dr. Atle Dyregrov on European Society for Traumatic Stress Studies ja Children and War
Foundation asutajaliige. Tema uurimusteemadeks on lein, trauma ja katastroofid/
suurõnnetused.
Dr.Dyregrovil on keskne roll kriisipsühholoogia suuna arendamisel maailmas. Ta on
oodatud koolitaja Põhjamaades, Suurbritannias, USA-s ja mujal. Ta on töötanud konsultandina erinevate ÜRO
organisatsioonide juures, eriti UNICEF (Uganda, Aafrika, Kesk-Ida ja endise Jugoslaavia riikides). Samuti on ta
töötanud UNHCR (ÜRO Inimõiguste Komisjon) nõunikuna paljudes riikides.
Dr. Dyregrov on rohkem kui 200 publikatsiooni, teadusartikli ja paljude raamatute (15) autor. Tema eesti keelde
tõlgitud raamatut “Lapse lein“ kasutatakse ülikoolides õpikuna.
A. Dyregrov on MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi auliige.
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