Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging - Region Midt
(RVTS Midt)

Seminar i Trondheim 19. desember 2017
Royal Garden Hotel

Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt
Hva ser vi og hva gjør vi?
08:30-09:00: Registrering og kaffe
09:00-09:30: Velkommen. Introduksjon til dagen
09:30-12:00: A holistic approach to working with survivors of human trafficking.
Dr. Katy Robjant, Consultant Clinical Psychologist and the Helen Bamber Foundation,
London
12:00-13:00: Lunsj
13:00-13:45: Identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel, erfaringer fra
praksisfeltet.
Bjørg Norli, leder ved Prosenteret i Oslo
13:45- 14:05: Fenomenforståelse.
Arild Hopsø, Politiet i Sør-Trøndelag
14:05-14:45: Krisesenteret som arena for bistand til personer utsatt for
menneskehandel. Utfordring og suksess.
Inger Lise Svendgård, leder ved Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
14:45-15:00: Pause
15:00-15:30: Erfaringer med flyktninger utsatt for menneskehandel, kliniske
eksempler.
Marit Høiaas, psykiatrisk sykepleier ved Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune
15:30- 16: Juridiske sider ved menneskehandel.
Advokat Leif Strøm
16:00: Avslutning
Vel møtt 

Postadresse: St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Besøksadresse: Schwachs gate 1
7031 Trondheim

Telefon: 72 82 20 05
E-post: rvts@stolav.no
Internett: www.rvtsmidt.no

Org.nr.: 883 974 832
bankkontonummer:
1503 27 09122

Forelesere:
Dr Katy Robjant: Consultant clinical psychologist specializing in the treatment of
PTSD and other trauma related disorders in asylum seekers, refugees and victims of
modern slavery including human trafficking. She has a number of research
publications in this area. She has worked within specialist PTSD services in the UK
National Health Service, the charity sector, and also in conflict and post conflict
settings in DRC, Sri Lanka, Uganda, Ukraine and Rwanda. She has given expert
evidence in the UK and in Strasbourg in both criminal and civil court proceedings and
to parliament. She is a member of the British Psychological Society Presidential
Taskforce on Asylum Seekers and Refugees and a member of VIVO International,
with whom she conducts trainings in delivering Narrative Exposure Therapy. She is a
member of the expert panel on Assistance to Vulnerable Migrants for the Global
Action against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (GloAct) for the IOM.
Dr Katy Robjant is currently managing a project in Eastern DRC increasing the
capacity of local health structures and NGOs in treating PTSD in victims of Sexual and
Gender Based Violence and former combatants including former child soldiers.
Bjørg Norli: Leder ved Pro Sentret, Oslo. Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo
kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. I 1993 ble
Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Det er de statlige og kommunale planer
på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet som gir føringer for Pro Sentrets tilbud og
satsningsområder.
Arild Hopsø: Tidligere fagleder for menneskehandelgruppen ved Trøndelag
politidistrikt.
Inger Lise Svendgård: Leder ved Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Krisesentrene gir
helhetlig tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentrene tar også
imot ofre for menneskehandel som har takket ja til å motta hjelp gjennom ROSAprosjektet (Reetablering- Omsorg- Sikkerhet- Assistanse). Formålet er å koordinere et
landsdekkende tilbud om trygge oppholdssteder for ofre for menneskehandel, samt
veilede både kvinner som er utsatt og ansatte ved krisesentre og andre
hjelpeinstanser.
Marit Høiaas: Psykiatrisk sykepleier Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune
siden 2003, master i psykisk helse. Hun har lang erfaring i kartlegging og oppfølging
av både asylsøkere og bosatte flyktninger.
Leif Strøm: Advokat i Trondheim og rådgiver ved RVTS Midt. Lang erfaring som jurist
og advokat.

