Alle foredragsholderne har valgt å donere
sitt honorar til Solidaritetsforeningen Sjøstjerne
Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid med og for mennesker i nød
på øya Lesvos, Hellas. Foreningen samler inn penger til og driver informasjonsarbeid
særlig rettet mot den humanitære situasjonen på øya. Vi har et nært samarbeid med
den internasjonale Starfish Foundation, som er en offentlig registrert hjelpeorganisasjon på Lesvos.
Starfish ble startet av lokalbefolkningen og arbeider for å hjelpe mennesker på flukt
som kommer med båt til øya.
Starfish Foundation er også opptatt av å hjelpe lokalbefolkningen som gir støtte og
omsorg til mennesker på flukt. Se: http://www.asterias-starfish.org/en/

World Association for Psychosocial Rehabilitation

WAPR Norge og Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Institutt for
helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.
Teknisk arrangør: Tverrfaglig forum - Bergen

Tema:

Kultursensitive tjenester

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)

– om møter med mennesker fra andre kulturer

WAPR er en internasjonal organisasjon som har nasjonale avdelinger i alle
verdensdeler. WAPR sitt hovedmål er å formidle prinsipper og praksis for psykososial
rehabilitering. I WHO / WAPR sin felles grunnforståelse er psykososial rehabilitering
definert som en prosess som bedrer muligheten for personer med psykisk funksjonshemming å nå sitt optimale funksjonsnivå i samfunnet. Det innebærer både å forbedre
den enkeltes kompetanse og innføre miljømessige endringer for å forbedre deres
livskvalitet http://www.wapr.org

Torsdag 20 Mai, 2021

Tverrfaglig Forum – hva er det?

Kl. 11.00 -15.15

DIGITALT SEMINAR
STED : TEAMS

Forumet er et møtested for dialog og faglig påfyll for alle
ansatte, brukere og pårørende i 1. og 2.linjetjenesten
innen psykiske helsetjenester.

Tverrfaglig Forum

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe fra 1. og 2.linjetjenesten foreslått
av de som møter på seminardagene:
Audun Pedersen, Kathrine Dale Mydland-Aas,
Lene Amina Tufte, Anette Paulsen og Linda Garvik

Kurset er søkt godkjent som tellende i kompetansehevingsprogram i klinisk fagstige
i Fagforbundet og som vedlikeholdsaktivitet til spesialist i NPF.

Linda Garvik

VAKL

Torsdag 20. mai 11.00 - 15.15 Seminar
11.00-11.15 Velkommen og informasjon om WAPR. Audun Pedersen og Marit Borg
11.15-12.00 Kulturkompetanse - både på systemnivå og individnivå.

Praktisk informasjon:
Påmelding kun ved epost til
Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no
Oppgi navn og epostadresse
Frist 14. mai 2021
Lenke til Teams vil bli tilsendt uken før seminaret
Eventuelle spørsmål:
Mail:Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no
Eller Tlf. 94 52 52 64/97 66 29 18 tirsdager 10.0015.00
Konferanseavgift:
Gratis

Valeria Markova, PHD i psykologi, Senter for migrasjonshelse,
Bergen Kommune
12.00-12.20 Lunsjpause
12.20-13.05 Internationally Displaced People in Greece and psychosocial care in

a resillience based approach: Framework and Experience.

Michalis Lavdas, Psychologist MSc, Society and Workplace
Diversity Research Group, Bergen University ,Assistant Editor
at WAPR Bulletin.
13.05-13.20 Pause
13.20-14.05 Teamutvikling og relasjonsbygging i flerkulturelt psykisk helsearbeid

med flyktninger i Hellas: en forskningsbasert evaluering.

Trude Klevan PhD, Senter for psykisk helse og rus, Universitet i
Sørøst Norge
14.05-14.20 Pause
14.20-15.05 Møtet med mennesket!

Muhammed Jonas Elfstrøm, Erfaringskonsulent i Erfaringssentrum

Oppsummering og avslutning

