Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer
Dag 2 og 3 - 15. og 16. mars
Sted: Molde kino
Tidspunkt: 09.00-15.30 (begge dager)
Dag 2, 15. mars 2018. Grunnleggende traumeforståelse v/rådgiver Inger Jepsen,
psykologspesialist Gunnvor Pettersen og erfaringskonsulent Julie Storsve, RVTS Midt
 Traumer og hjernen
 Posttraumatiske stressreaksjoner (PTSD)
 Komplekse traumetilstander og dissosiative lidelser
 Stabilisering
Dag 3, 16. mars 2018. Grunnleggende traumeforståelse v/Rådgiver Inger Jepsen,
psykologspesialist Gunnvor Pettersen og erfaringskonsulent Julie Storsve, RVTS Midt
 Stabilisering – traumer og kropp
 Erfaringskompetanse
 Sekundærtraumatisering
Foredragsholdere:
Inger Jepsen

Inger er ergoterapeut og har vært ansatt ved RVTS siden 2011. Hun er koordinator for programmet
Traumekompetanse og har lang erfaring innen psykisk helsevern og fra Senter mot incest og seksuelle
overgrep. Hun har videreutdanning i blant annet psykisk helsearbeid, veiledning og sensorimotorisk
psykoterapi. Er for tiden masterstudent i Psykisk helsearbeid ved Nord Universitet og skriver oppgave
om stabilisering av pasienter med diagnosen kompleks PTSD.
(forts. neste side)

Julie Frigård Storsve

Julie har vært tilknyttet RVTS siden 2015 som erfaringskonsulent. Hun har vært erfaringskonsulent
innen psykisk helsevern siden 2013. Julie deler refleksjoner og opplevelser rundt egen terapiprosess.
Hun har erfaring fra traumeterapi både gjennom døgn- og poliklinisk behandling gjennom mange år.
Julie har bachelor i vernepleie og jobber ellers som miljøterapeut ved Lade behandlingssenter, Blå
Kors.
Gunnvor Pettersen

Gunnvor har vært ansatt ved RVTS Midt siden 2011. Hun har hovedansvar for oppfølging av
krisesentrene i regionen på vegne av RVTS. I tillegg bidrar hun med konsultasjon og undervisning på
fagfeltet vold og overgrep. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1991, og ble
spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2002. I tillegg har hun en 2-årig videreutdanning i psykoterapi
fra Institutt for Psykoterapi i Oslo, og en 2-årig veilederutdanning via Norsk Psykologforening.
Gunnvor har allsidig erfaring som klinisk psykolog og spesielt innen ungdom og rus.

