INVITASJON

} KONFERANSE

Quality Hotel Strand, Gjøvik }

14. og 15. november 2016

Flyktninger, asylsøkere og psykisk krise
AMBULANT AKUTT KRISEARBEID I FOKUS
DPS Gjøvik, UDI og Fylkesmannen i Oppland har gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:
«Hvordan samarbeider vi om å hjelpe flyktninger og asylsøkere i krise?»

PROGRAM MANDAG 14. NOVEMBER

08.30 Oppmøte og registrering. Enkel bevertning.
09.30 Åpning av konferansen.

Grenseløs omsorg.
} Sven Mollekleiv, president Norges Røde Kors
10.30 Psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med flyktning og 		

traumestatus.
} Marianne Opaas, forsker og spesialist i klinisk psykologi, NKVTS og
Gabrielle Frøen, Spesialrådgiver Fag SI, Traume.
12.00 Lunsj
13.00 Migrasjon og psykisk helse.

Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
} Arild Aambø, seniorrådgiver Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse
14.00 Språkbarrierer og kommunikasjon. Kommunikasjon via tolk.

} Thor Indseth, formidlingsleder Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse
15.00 Asylsøkere og flyktninger

– rammer og rettigheter til helse- og omsorgstjenester.
} Kjetil Johan Korstvedt, seniorrådgiver, UDI Regionkontor Indre Østland
16.00 Fersk kunnskap om kriser, fra dem som har stått midt oppi dem.

Hvordan kan systemene møte dette på best mulig måte?
Hvordan kan systemene samarbeide godt med familie og nettverk?
Unge flyktninger deler erfaringer og gir råd.
} Ny-i-NorgeProffene i Forandringsfabrikken
17.30 Slutt
19.00 Middag og sosialt samvær.

Kulturelt innslag.

FOREDRAGSHOLDERE
Forandringsfabrikken: Psykisk helse Proffer i Forandringsfabrikken

}

Forandringsfabrikken lytter til barn og unge i barnevern, psykisk helsevern og på skoler over
hele landet. Deres erfaringer og råd er med å gjøre systemene mer verdige og effektive. Barn
og unge er proffer på sitt eget liv, derfor tar vi de med som rådgivere i møte med departement,
direktorat og på Stortinget. Slik gjør de gode og dårlige erfaringer om til gull.

PROGRAM TIRSDAG 15. NOVEMBER

08.30 Enslige mindreårige asylsøkere og psykisk helse.

		
} Elin Kristin Alfstad, avdelingsleder avdeling 1 Gjøvik barnevern og omsorgssenter,
Genieve Wadsworth, Psykolog Gjøvik barnevern og omsorgssenter, og
Maren Paulsrud Tangen, Psykolog, Gjøvik barnevern og omsorgssenter

09.45 Case fra lukket ø-hjelps enhet.

} Dorthe Ødegaard, sosionom, og
Svein Erik Gransjøen, psykiatrisk sykepleier, Avdeling for akutt og psykose SI Reinsvoll
Erfaringer fra tilrettelagt avdeling (TA), Hobøl statlige asylmottak.
} Olav Calidonio Strand, faglig leder Hobøl TA
11.00 Erfaringer fra Ambulant akutteam.

} Kirsten Sandli, seksjonsleder DPS Nordre Østfold, og
Lisbeth Mjønner, Vernepleier med spesialutdanning, Ambulant Team Halden/Sarpsborg DPS
11.30 Lunsj
12.30 Hvordan bidra til bedring av psykiske helseplager relatert til krysskulturelle, migrasjons-

relaterte og traumerelaterte erfaringer? Regulering og stabilisering i folks hverdag.
} Karin Holt, Spesialrådgiver RVTS Øst/ psykologspesialist DPS Groruddalen
13.30 Flyktninger og rus. Myter og fakta.

} Sverre Varvin, professor UIO, Fakultet for helsefag,
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
14.30 Fra krise til kjærlighet: en kronglete reise gjennom livet

} Anthony Hawke, psykologspesialist/flyktning
15.15 Vel hjem!
(Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet)

}

Sven Mollekleiv				

President i Norges Røde Kors og Senior Vice President for samfunnskontakt og sosialt ansvar i DNV-GL

Tidligere var Mollekleiv Generalsekretær i Norges Røde Kors, en stilling han hadde i 10 år. Han
har over 20 års fartstid i humanitetens tjeneste og er en av Norges mest erfarne humanitære
stemmer. I 2015 ble Mollekleiv utnevnt som ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans
samfunnsgavnlige innsats.

}

Marianne Oppaas				

Forsker og spesialist i klinisk psykologi NKVTS

Kompetanseområder; psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med flyktning- og traumebakgrunn, ekstrem traumatisering, sorg og tap. Hun deltar i et pågående
prosjekt; Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger (2006 – 2020), og har
nettopp fullført doktorgrad med tema; Hvilken betydning potensielt traumatiske barndomsopplevelser har for voksne, krigstraumatiserte flyktningers psykiske helse, livskvalitet
og fungering i Norge.

}

Arild Aambø

Seniorrådgiver, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Arild er utdannet lege, med spesiell interesse for allmennpraktikk, familie terapi og kommunikasjon. Siden 2003 har han hatt ulike stillinger ved NAKMI.

}

Svein Erik Gransjøen

Psykiatrisk sykepleier/kvalitetsrådgiver, Enhet for øyeblikkelig hjelp 1, SI Reinsvoll

Utdannet i 2001. Videreutdanning i psykiatri og i helserett. Holder kurs innen selvmordsforebygging, og har opplæringsansvar i selvmordsforebyggende arbeid.

}

Ny i Norge - Proffer

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken lytter til barn og unge i barnevern, psykisk helsevern og på skoler
over hele landet. Deres erfaringer og råd er med å gjøre systemene mer verdige og effektive.
Barn og unge er proffer på sitt eget liv, derfor tar vi de med som rådgivere i møte med
departement, direktorat og på Stortinget. Slik gjør de gode og dårlige erfaringer om til
gull. Forandringsfabrikken har utviklet ForandringsFilosofi, verdier og holdninger til barn,
sammen med barn og unge. ForandringsNøkler – nøkler til åpne hjertedørene mellom
mennesker, brukes for å nå inn til hverandre. ForandringsMetodikk – en deltakende metodikk som legger til rette for at barn og unge treffes i samlinger, brukes for å dele erfaringer
og å gi råd til forandring.Forandringsfabrikken ønsker å inspirere organisasjoner, institusjoner og kommuner til å legge til rette for deltagende og likeverdig kommunikasjon i
arbeid med barn og unge.

}

Kjetil Johan Korstvedt

Seniorrådgiver, UDI Regionkontor Indre Østland

}

Elin Kristin Alfstad

Leder Gjøvik barnevern – og omsorgssenter, Bufdir

Barnevernspedagog med videreutdanning i veiledning, ledelse og voldsrisiko – og farlighetsvurdering. Erfaring fra EMA – feltet, ambulant akutt psykiatri, kommunal barneverntjeneste
og miljøterapi i barne – og ungdomsinstitusjoner.

}

Thor Indseth

Formidlingsleder, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Han har ansvaret for NAKMIs formidlingsarbeid. Indseth forsker også på kommunikasjon
mellom brukere av helsetjenester og helsepersonell, og har undervist ved Høyskolen i
Telemark og arbeidet for UDI.

}

Dorthe Ødegaard

Sosionom, Enhet for øyeblikkelig hjelp 1, SI Reinsvoll

Arbeider som sosionom ved enhet for øyeblikkelig hjelp 1 Reinsvoll siden 2009. Videreutdanning i veiledning.

}

Olav Strand			

Faglig leder, Tilrettelagt avdeling, Hobøl statlige asylmottak

Master of Management med fordypning i påvirkning og innflytelse i organisasjoner. Barnevernspedagog med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid. Instruktør i sinnemestring.
Bachelor i kultur og samfunn.

}

Kirsten Sandli			

Seksjonsleder, DPS Nordre Østfold

Utdannet sykepleier ved Ullevål Sykepleierhøyskole 1983. Jobbet i geriatrien fram til 2003,
begynte da å jobbe på DPS Moss døgn. Tok videreutdanning i psykisk helsearbeid 2004/2005.
Bidro til opprettelse av Ambulant Akutteam ved DPSet i 2008, og har ledet teamet siden den
gang.

}

Lisbeth Mjønner

Vernepleier med spesialutdanning, Ambulant Team Halden/Sarpsborg DPS

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Østfold 1996. Har videreutdanning i rusproblematikk, psykisk helsearbeid og vold i nære relasjoner fra Høgskolen i Østfold. Er i tillegg
godkjent sinnemestringsterapeut med kognitiv terapi-utdannet i regi av Brøset kompetansesenter og Norsk forening for Kognitiv terapi (2015). Hun har arbeidet innenfor rus- og
psykiatri siden 1996, både på kommune- og spesialisthelsetjenestenivå. Har arbeidet ved
Halden/Sarpsborg DPS siden 2006, og i Ambulant Team siden 2009.

}

Gabrielle Møbes Frøen

Seniorrådgiver, Fag SI, Traume

}

Karin Holt 			


Psykologspesialist, fordypning innen klinisk voksenpsykologi

50% spesialrådgiver ved RVTS Øst og 50% behandlende psykolog ved DPS Groruddalen.
Hun har tidligere bl.a jobbet ved Psykososialt Senter for Flyktninger, DPS Lovisenberg; bydel
Gamle Oslo og Kirkens Ressurssenter mot Vold og Seksuelle overgrep. Faglig er Karin aller
mest engasjert i psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere og behandling av mennesker med komplekse traumelidelser.

}

Sverre Varvin 				
Professor UIO, Fakultet for helsefag
Spesialist i psykiatri 1984, Dr. philos 2002. Læreanalytiker, Norsk psykoanalytisk forening.
Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus. Deltids privatpraksis i psykiatri. Forskningsprosjekter de siste år: “Prospective follow-up study of psychotherapeutic and psychiatric
treatment of severely traumatised refugees” – National centre for the Study of Violence
and Traumatic stress/DIOA, Norway. “On traumatic dreams” – International multicenter
study: Belgrade, Frankfurt, Stockholm, Copenhagen, HIOA,Oslo. “Symbolisation in trauma”
– International multicenter study; Oslo, Copenhagen, New York. “Study of therapeutic
competence” – HIOA, Institute of Psychology Univeristy of Oslo. “Mental health and quality
of life for asylum seekers and refugees” – A multicenter study on the situation for refugee
today during flight and after arrival. Participating contries; Sweden, Norway, Germany, Serbia,
Malta and Australia.

}

Anthony Hawke 			

Psykologspesialist/flyktning

Studerte psykologi ved universitetet i Cape Town i Sør Afrika, og fikk en master derfra i 1986,
godkjent psykolog i Norge i 1989. Anthony Hawke har bred arbeidserfaring, blant annet fra SI
HF, Reinsvoll, hvor han etterhvert ble sjefpsykolog. Fra 1997 familievernkontoret i Trondheim.
I perioden 2004 –2009 var han ansatt ved FNs krigsdomstol i Haag som sjef for den psykologiske støtteenheten for tidligere Jugoslavia. Sjef på familievernkontoret Stavanger fra 2009.
Anthony er konsulent i SOS International i København, og har ansvar for å reise ut i verden
for å hente norske borgere i alvorlige krisesituasjoner hjem til Norge. Anthony har i mange år
vært opptatt av flyktninger og etniske minoriteters levekår i Norge, og har etterhvert fokusert
mer på krisehåndtering og katastrofeberedskap også i forhold til flyktninger. Han har publisert en rekke fagartikler både i Norge og utlandet som i all hovedsak omhandler krise- og
katastrofehåndtering.

}

Genieve Wadsworth 			

Psykolog v/ Gjøvik omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Enhet for psykologressurser, Bufetat

}

Maren Paulsrud Tangen 			

Psykolog v/ Gjøvik omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Enhet for psykologressurser, Bufetat

PRAKTISK INFORMASJON

STED

FOREDRAGSHOLDERE

Quality Hotel Strand Gjøvik,
Strandgaten 15 inngang Elvegata, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 13 20 00, Faks 61 18 08 64

Du kan lese mer om foredragsholderne på
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter
Sven Mollekleiv
President i Norges Røde Kors og Senior Vice
President for samfunnskontakt og sosialt ansvar
i DNV-GL, ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Alternativ overnatting:
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
Tlf. 61 17 10 11 / www.hovdetun.no

Anthony Hawke
Psykologspesialist og flyktning. Fokusområder;
flyktninger og etniske minoriteters levekår i
Norge, krisehåndtering og katastrofeberedskap.

Kløverhotellet Gjøvik
Tlf: 61 10 82 50 / www.kloverhotellet.no

PRIS

STANDS

(studentrabatt kr. 200 pr. dag)

Helpensjon i enkeltrom

kr.

3.285

kr.

3.085

kr.

1.070

inkl. kursavgift, dagpakker og festmiddag

Helpensjon i dobbeltrom

Deltagere inviteres til å presentere seg og aktuelle
prosjekter. Påmeldingsskjema på:
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter

p.p inkl. kursavgift, dagpakker, festmiddag

Tilknytningsdøgn i enkeltrom
inkl. frokost

Det er gitt følgende godkjenninger:

ikke boende

Psykologforeningen: 15 timer vedlikeholdsaktivitet.
Norsk Ergoterapeutforbund: 15 timer spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist
innen Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse.
NSF:15 timer meritterende kurs til klinisk spesialist
i sykepleie/ spesialsykepleie.
Dnlf:15 timer spesialisering og-/eller vedlikeholdskurs.

BETALING

MER INFORMASJON

Faktura for kursavgift sendes ut i etterkant.
Overnatting, dagpakker og konferansemiddag
gjøres opp direkte med hotellet.

Spørsmål rettes til Ingunn Thomassen Berg:

PÅMELDING

RUTETIDER

Elektronisk påmelding på:
www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter

Togtider Oslo/Gjøvik: www.nsb.no

Tilknytningsdøgn i dobbelttrom

kr.

635

p.p. inkl. frokost

Kursavgift begge dager

kr.

2.280

kr.

1.140

inkl. dagpakker

Kursavgift en dag
inkl. dagpakke

Tillegg for festmiddag

kr.

470

Påmeldingsfrist innen 10. oktober 2016
Påmelding er bindende, og avbestilling må skje senest en uke før
konferansen. Ved manglende oppmøte uten varsel til arrangør
må faktura for deltakelse påregnes.

Telefon 906 54 716
ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no

Busstider Oslo/Gjøvik (TIMEkspressen):
www.nettbuss.no

Velkommen til Gjøvik!

