Invitasjon til fagdag:

KULTURSENSITIVITET
og KOMMUNIKASJON
Mål: Fagdagen inngår i Brobyggernes opplæring av ansatte som arbeider med
flyktninger. Målet med fagdagen er å øke kompetansen om psykisk helse på
tvers av kulturer og hvordan få til gode møter mennesker imellom
Målgruppe: Ansatte i virksomhetene i Brobyggersamarbeidet i Notodden
kommune, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling STHF,
flyktningetjenester og andre interesserte
Tid:
Fredag 17. november kl 09.00 – 15.30
Sted:
Bok & Blueshuset, Notodden
Program:
Kl 08.30 - 09.00: Registrering, kaffe/te og frukt
Kl 09.00-11.45: «Skjebne eller patologi - om krysskulturelt psykisk helsearbeid.
Forskjellige holdninger til psykisk helse på tvers av kulturer og hvordan vi som system
kan bli utfordret i dette møtet?»
v/ Akiah Ottesen Berg
Kl 11.45-12.30: Enkel lunsj
Kl 12.30-15.30: «Lytt til oss! Vi leter hele tiden etter noen å dele våre tanker med»
Praksisnær formidling om migrasjon, kultur – og gode menneskemøter
v/ Torunn Fladstad, Wafaa Al-heriri og Gunnar Eide
Det søkes godkjenning om tellende timer: Dnlf, NPF og NSF
Fagdagen er gratis og finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet
Bindende påmelding:
anne.kvalheim@sthf.no
innen 1. november

Presentasjon av foredragsholderne:

Akiah Ottesen Berg
er psykolog og hun har doktorgrad i påvirkningen av
miljøfaktorer hos innvandrere med psykoselidelse. Hun har
klinisk erfaring med behandling av både psykose og alvorlig
traumelidelser, og har hatt et spesifikt fokus på utvikling av
stabiliseringskurs for mennesker med migrasjonserfaringer.
Hun er i dag ansatt som behandler ved TIPS ung, BUP Syd,
Oslo universitetssykehus og som post doc ved NORMENT
senter for psykoseforskning.

Torunn Fladstad
er sosialantropolog/seniorrådgiver ved RVTS Sør. Hun har
arbeidet med flyktninger, asylsøkere, minoriteter, integrering,
kultursensitivitet og forskning. Hennes fagområde er
flyktningfeltet og antropologi, og i RVTS arbeider hun mye
med kompetansehevingsprosjekter, nettverk, veiledning,
undervisning og forskning.

Wafaa Al-heriri
er arabisk flerspråklig fagarbeider i Styrketjenesten for språk og
mangfold, Kongsgård barnehagesenter, Kristiansand.
Styrketjenesten er en veiledningstjeneste for alle offentlige og
private barnehager i Kristiansand med støttepedagoger i norsk,
tospråklig assistanse og veiledning. De er et kompetansesenter
for familier som er nye i Norge og andre barnehager som
jobber med disse familiene.

Gunnar Eide
er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut og arbeider
som seniorrådgiver ved Familieklinikken, ABUP Sørlandet
sykehus og RVTS Sør. Han har bred erfaring fra arbeid med
flyktninger som har opplevd krig og hvordan møte dem.

