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VEILEDNINGSWORKSHOP
SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL
FAMILIEGJENFOREING I EKSIL
TIRSDAG 24. november 2020 KL10.00-14.00
Av smittevernhensyn ser vi dessverre oss nødt til å avlyse planlagt workshop i
november 2020. Fysisk oppmøte med deltagere fra flere kommuner er per i dag ikke
tilrådelig.
Vi har vurdert at formatet på det planlagte arrangementet med ikke egner seg for en
digital workshop av sikkerhetshensyn knyttet integritet og taushetsplikt.
Vi vil i stedet tilby veiledning på video (Skype) enkeltvis til grupper av fagpersoner i
den enkelte kommune i forhold til arbeid med familiesamtaler og forebyggende
familiearbeid knyttet til familiegjenforening.
24.november er første mulige dato for dette, men individuelle tilpasninger kan gjøres.
Vi kan også tilby en kort innføring i metoden via videomøte til fagpersoner/kommuner
som ønsker det.
Ta kontakt Jorunn Gran, RVTS Midt for individuelle avtaler om videoveiledning eller
innføring i metoden
Jorunn.Gran@stolav.no

Vi håper på bedre tider for fysiske møter i 2021 for å dele
erfaringer med familiearbeid og familiesamtaler 
Vi har satt av tid til fysisk workshop 16.02.21 og 25.05.21. i
Trondheim

Mer om tilbudet høsten 2020:

Å være på flukt, migrere og det å etablere et nytt liv i et eksilland kan være en ekstrembelasting for en
familie. Flukt og eksil innebærer store omveltninger i menneskers liv. De må forlate sitt hjemland og
tvinges til å bryte med mennesker, miljø og ting de er glad i. Denne typen belastninger setter ofte
relasjonene i familien under sterkt press og utgjør risiko for sammenbrudd i strukturene i familien. Krig,
katastrofer og flukt fører til at mange familier blir adskilt eller borte fra hverandre. Muligheten til å
gjenforenes med familien er viktig både ut fra et barne- og familieperspektiv og ut fra et
flyktningperspektiv. Samtidig kan familiegjenforening etter flere år innebære store utfordringer og
omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune,
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved
NTNU utarbeidet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene.
Heftet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Last ned Veiledningsheftet
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/familiegjenforening-i-eksil--forebygging-gjennom-familiesamtaler.pdf

VEILEDNING
I perioden med smittevernsrestriksjoner høsten 2020 vil RVTS Midt vil i samarbeid med
Flyktningehelseteamet i Trondheim Kommune tilby videoveiledning knyttet til
Veiledningsheftet «Familiegjenforening i eksil. Forebygging gjennom familiesamtaler».
Veiledningen er tenkt som hjelp for å ta metoden i bruk lokalt ved ditt arbeidssted og for å få
drøftet problemstillinger i familier du arbeider med.

Målgruppe er fagpersoner innen familievernet og kommunale tjenester som arbeider med
familier som lever i eksil som flyktninger.
Veiledningen vil bli gitt av Jorunn Gran, psykologspesialist ved RVTS Midt, psykiatrisk
sykepleier i samarbeid med familieterapeut Gunvor Berg fra Flyktningehelseteamet i
Trondheim kommune som alle har praktisert denne type samtaler over flere år.

Med vennlig hilsen
Jorunn Gran
Psykologspesialist

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt
St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim
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Lenke til ressursportal i arbeid med flyktninger:
www.flyktning.net

