Psykososial beredskap under pandemi
Invitasjon til 3-timers webinar for psykososiale kriseteam i Trøndelag

Årets fagsamlinger for kriseteam i Midt-Norge har blitt endret pga av Covid-19; i stedet for å
møtes fysisk gjennomfører vi i år fagsamlinger i form av webinar for de 4 kriseteamområdene vi har inndelt Trøndelag i. Opplegget er det samme for alle de 4 samlingene, men
vi synes det er et poeng å møtes i de samme gruppene som tidligere.
Datoer for fag-samlingene er:

21. oktober, kl 9-12
Kriseteamene i region Værnes/Innherred:
Frosta, Inderøy, Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu, Tydal,
Verdal, Selbu

Link for påmelding: https://rvtsmidt.no/event/psykososial-beredskap-underpandemi/

12. november, kl 9-12
Kriseteamene i region Fosen, Trondheim og fjellregionen:
Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Trondheim, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Røros

Link for påmelding: https://rvtsmidt.no/event/psykososial-beredskap-underpandemi-2/

16. november, kl 9-12
Kriseteamene i Namdalsregionen:
Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Overhalla,
Røyrvik, Osen

Link for påmelding: https://rvtsmidt.no/event/psykososial-beredskap-underpandemi-3/

9. desember, kl 9-12
Kriseteamene i Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal:
Frøya, Hitra, Heim, Skaun, Orkland, Rindal, Rennebu, Oppdal

Link for påmelding: https://rvtsmidt.no/event/psykososial-beredskap-underpandemi-kriseteamene-i-orkdalsregionen-rindal-halsa-og-oppdal/

Dersom tidspunktet for ditt kriseteam ikke passer kan du følge opplegget for en
av de andre teamene i stedet. I så fall er det fint om du gir beskjed til oss.

Program
Kl. 09.00-10.20:
•
•
•

•

Velkommen og innledning: Hvorfor webinar? Knut Hermstad
Presentasjon av svar fra spørreundersøkelsen om kriseteamenes utfordringer i
pandemien. Rita Småvik
Hvordan har koronatiden vært for dere? Presentasjon fra hver kommune – dere
forbereder innlegg på ca. 5 minutter. Venke Aarethun.
o Spesielle utfordringer
o Hva har dere jobbet med?
o Stemmer svarene fra spørreundersøkelsen med det som dere har stått i?
o Annet
Pause 15 min

Kl. 10.35-12.00:
•

Presentasjon av portalen Psykososial beredskap.
Se https://www.psykososialberedskap.no/
Innledning og samtale: Hvordan kan dette verktøyet brukes i kriseteamenes praktiske
arbeid?
Det vil være fint om alle har gått inn på nettsiden og sett på portalen før
fagsamlingen.
Informasjon om deltakelse;
NB! Dere som skal delta 21 Oktober vil få tilsendt egen lenke (for alle andre datoer gjelder
denne.
Delta via nettleser:
a. Gå til adressen https://meet.anywhere.vc
b. Skriv inn «meet.Fylkesmannen.melhus@anywhere.vc og navnet ditt, i dialogboksen.
c. Tast koden er 2758
Det er viktig at dere tester at dere får kontakt før webinaret. Evnt. ta kontakt med
rita.smavik@stolav.no

Velkommen!
Knut Hermstad, Venke Aarethun og Rita Småvik
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt
St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim

