Fagseminar med psykiater og psykoterapeut

Ryid al-Baldawi

FAMILIEN I EKSIL

Hvordan arbeide med familier som strever
med tilpasning i et nytt land?
Quality Hotel Airport Værnes (Stjørdal sentrum)

09.00

Registrering – kaffe, te, frukt, mingling

09.30

Velkommen v/Håkon Stenmark, Psykologspesialist, rådgiver og koordinator for Faggruppe Flyktninger,
RVTS Midt

09.45

Familier i eksil – et bakteppe v/ Berit Berg, professor i sosialt arbeid og forskningssjef ved
NTNU Samfunnsforskning

10.30

Pause

10.45

Familier i eksil i et migrasjonsperspektiv v/ Ryied al-Baldawi, psykiater og psykoterapeut,
Orienthälsan i Stockholm

12.00

Lunsj

13.00

Ryied al Baldawi fortsetter – fokus på psykososial oppfølging

14.30

Pause

14.45

Familiesamtaler - et veiledningshefte v/Jorunn Gran, psykologspesialist ved RVTS Midt

15.30

Hvem gjør hva på feltet? Korte innlegg Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Institutt for sosialt arbeid og
NTNU Samfunnsforskning

16.00

Avrunding og slutt for dagen

Ryied al Baldawi
Ryied al Baldawi er flyktning fra Irak og arbeider som psykiater og leder «Orienthälsan» i Stockholm.
Orienthälsan er et tilbud til familier som har bakgrunn fra Midtøsten og som sliter med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter. Baldawi er også fast foreleser på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har i hovedparten av sin karriere arbeidet med og forsket på migrasjon, migrasjonsstress
og hvordan mennesker tilpasser seg etter et liv på flukt. Baldawi har skrevet flere fagbøker og den
seneste, Familien i eksil – flyktingfamiljer i en interkulturell og psykosocial kontext kom ut i 2017.
Boken er anmeldt i Fokus på familien.

Jorunn Gran
Arbeider med undervisning og konsultasjon i forhold til behandling av traumatiserte flyktninger og
asylsøkere, med spesielt fokus på barn, ungdommer og deres familier, samt enslige mindreårige. Gir
undervisning og konsultasjon i forhold til menneskerettighetsspørsmål. Prosjektarbeid for utvikling
av kompetanse på kommunikasjon med barn via tolk. Har vært med på å utvikle og implementere
veiledningsheftet om forebyggende familiesamtaler ved familiegjenforening i eksil.

Berit Berg
Berit Berg er professor i sosialt arbeid og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har
fagbakgrunn som sosionom og sosiolog, med doktorgrad i sosialt arbeid. Hun har forsket på innvandringsrelaterte problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet og har ledet en rekke større forskingsprosjekter om flyktninger, barn og unge og barnevern, blant annet Levekår for barn i asylsøkerfasen.
Hun har skrevet flere fagbøker – blant annet Kvinneliv i eksil (2006), Eksil og livsløp (2009) og
Marginalitet, sårbarhet, mestring (2018).

Håkon Stenmark
Psykologspesialist, rådgiver og koordinator for Faggruppe Flyktninger ved RVTS Midt.

Påmelding

Innen 1. desember
kontakt@samfunn.ntnu.no
Gratis inngang

