Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen

30. mai – 3. juni
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Velkommen til Barn og Unge Kongressen 2016
NBUP og RBUP/RKBU har videreutviklet den tidligere nasjonale fagkonferansen for barn
og unges psykiske helse til en barnefaglig uke, en kongress om barn og unge.
I denne barnefaglige uken er flere arrangementer knyttet opp mot hverandre, for
å lage en stor møteplass hvor fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, kommunale
tjenester og norske forskningsmiljøer som arbeider med barn og unges psykiske helse,
velferd og barnevern kan samles. I løpet av uken vil forskning og fagutvikling formidles,
og mangfoldet av faglig aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge vil bli
presentert. Kongressen vil bygge bro mellom klinikk, kommune og forskningsarenaene
og på denne måten være et kraftsentrum for utvikling av barnefagfeltet innenfor
psykisk helse i Norge.
Under årets kongress samler vi RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar, «De
utrolige årene» (DUÅ) sin nasjonale fagdag, Landskonferansen for barn og unges
psykiske helse, og den nye dagskonferansen «Barn på flukt». Det siste året er det
kommet et stort antall flyktninger til Norge, blant disse en stor barnepopulasjon. «Barn
på flukt» arrangeres av NBUP i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund.
NBUP og RBUP/RKBU ønsker alle som arbeider med barn og unges psykiske helse
velkommen til Bergen, og til Barn og Unge Kongressen 2016.
30. – 31. mai:
31. mai:
1. – 2. juni:
3. juni:		

RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar
DUÅ - nasjonal fagdag
Landskonferansen for barn og unges psykiske helse
Barn på flukt
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Felles Regionsentersamling i Bergen 2016
RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles
regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle
som «en tjeneste for tjenestene».
Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også
satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og
praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og
tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle
fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til
å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende
workshops og på Fløien.
Tid: mandag 30 mai kl 10.30 til tirsdag 31. mai kl. 15.15
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, Bergen

REGIONALE KUNNSKAPSSENTRE FOR BARN OG UNGE
– En tjeneste for tjenestene

Program: Mandag 30. mai 2016
10.30 – 11.00

Registrering, kaffe, noe å bite i
Utfordringer, erfaringer og kunnskapsbehov

11.00 – 11.15

Åpning v/ Reidar Jakobsen, konst. leder Uni Research Helse (tidl. leder RKBU Vest)

11.15 – 11.45

Hva er kunnskapssentrene sine utfordringer ved å være en tjeneste for tjenestene?
v/ Odd Sverre Westby, leder RKBU Midt- Norge
Eksempel fra tjenestestøttende prosjekt

11.45 – 12.00

Erfaringer fra Grünerløkka prosjektet: «Små barn i barnehagen»
v/Elisabeth Solheim, RBUP Øst/Sør

12.00 – 12.15

Erfaringer fra Hardangerprosjektet
v/Anita Skogstrand, RKBU Vest

12.15 – 13.15

LUNSJ
Hva ønsker vi å bruke kunnskapssentrene til?
Innlegg fra sentrale representanter fra ulike tjenester/brukergrupper
Innlegg og påfølgende debatt ledes av Liv Skotheim, journalist Bergens Tidende

13.15 – 13.30

Kommunesektorens organisasjon
v/ Astrid Toft, Region Vest

13.30 – 13.45

Frogn kommune
v/ Inger Skarpholt Fjeld, kommunalsjef

13.45 – 14.00

Stavanger kommune
v/ Gunnar Thoresen, barnevernsleder

14.00 – 14.15

BUP Tromsø
v/ tidl. leder Per Håkan Brøndbo (leder RKBU Nord)

14.15 – 14.30

PAUSE

14.30 – 15.15

Paneldebatt med representanter fra tjenestene og kunnskapssentrene

15.15

Kaffe som ev. tas med i selvvalgte grupper

15.30 – 17.00

Selvvalgte og selvstyrte (samarbeids)grupper på tvers av sentrene,
etter innmeldte ønsker

19.00

Middag og sosialt samvær på Fløien folkerestaurant

GJELDER BARE ANSATTE VED RKBU/RBUP
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Program: Tirsdag 31. mai 2016
Implementeringskunnskap og nytt fra forskning og utviklingsarbeid
09.00 – 10.00

Programtrohet eller flexibilitet?
Ôverförbarhet av internationella program och betydelsen av anpassning
v/ docent i psykologi Knut Sundell, Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering, Stockholm
Eksempel fra aktuelle implementeringsprosjekt

10.05 – 10.25

BAP prosjektet (barn som pårørende)
v/ Camilla Lauritzen, RKBU Nord

10.25 – 10.45

Mamma mia prosjektet
v/ Filip Drozd, RBUP Øst/Sør

10.45 – 11.15

KAFFE
Aktuelle prosjekt/forskning/undervisningsopplegg

11.15 – 12.45

Parallelle sesjoner, eget program

12.45 – 13.45

LUNSJ

13.45 – 15.05

Nytt fra forsknings- og utviklingsarbeidet ved sentrene
v/senterlederne

15.05 – 15.15

Avslutning v/ Sigrun G. Henriksen, undervisningsleder RKBU Vest
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Det tas forbehold om justeringer av programmet

Deltakelse på Regionsentersamlingen kommer på fellesregning til de ulike RKBUene.
På samme påmeldingsside kan du også melde deg på de andre konferansene i løpet av
Barn og Unge Kongressen, dette vil bli fakturert individuelt. Husk og huke av om du
ønsker å delta på middagen på Fløien.

Velkommen til Bergen!
Klikk her for å gå direkte til
påmeldingssiden på side 13

RKBU Vest			
RKBU Nord		
RKBU Midt- Norge
Karen Havnen komitéleder Roman Koposov
Tormod Rimehaug
Dag Skilbred 									
Anita Skogstrand								
Monica Berge

RBUP Øst og Sør
Anne Andersen
Filip Drozd
Ingvild B. Follestad

GJELDER BARE ANSATTE VED RKBU/RBUP
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De Utrolige Årene
Vi har gleden av å invitere til 3. nasjonale fagdag for De Utrolige Årene. Årets
fagdag blir en del av Barn og Unge kongressen i Bergen, hvor også andre
organisasjoner har sine samlinger i samme uken.
Fagdagene våre har vært en suksess. Denne samlingen har samlet svært mange
fagpersoner og ledere i Norge som arbeider med de ulike De Utrolige Årene
programmene. Vi ser en stor verdi i det fellesskap og kontaktnettet en slik
samling kan skape.
I år har vi satt sammen et program med sentrale emner for De Utrolige Årene.
Årets fagdag vil omhandle De Utrolige Årene og tilknytningsperspektivet,
barnehagen som arena, «Toleransevinduet», samt erfaringer om hvordan
De Utrolige Årene har blitt benyttet for foreldre med ulik etnisitet og bakgrunn.
Dagen har et program som gjenspeiler høyst aktuelle tema i tiden og som kan gi
nyttig kunnskap i arbeidet som utføres i Norge.
Vi ønsker velkommen til den nasjonale fagdagen!

Stephen Scott er barne- og ungdomspsykiater ved Maudsley Hospital, professor
i barns helse og atferd ved Institutt for psykiatri, King’s College, og leder for The
National Academy for Parenting Research. Han er redaktør for og medforfatter i
flere lærebøker, bla Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Han har ledet flere
forskningsprogrammer og har skrevet et stort antall vitenskapelige artikler, bla om
De utrolige årene – foreldreprogram, multisystemisk terapi (MST) og funksjonell
familieterapi (FFT). Han var leder for NICE Guideline for adferdsforstyrrelser og
antisosial oppførsel, og er nå leder for The Association for Child and Adolescent
Mental Health. I 2014 ble han utnevnt til Commander of the British Empire for sin
innsats for barn og familier.
Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist og Dr. Psychol. Han er forsker
I ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest (RKBU Vest),
med en deltidsstilling ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging – Region Vest (RVTS Vest) hvor han tidligere var leder.
Han har vært en nøkkelperson i Norge for den fagutviklingen som de senere
år har skjedd rundt forståelsen av utviklingstraumatiserte barns behov,
som forsker, forfatter og ikke minst som en svært ettertraktet formilder og
foredragsholder. Han er kontaktperson for CACTUS, et nasjonalt nettverk forankret
i kompetansesentrene som jobber for fagutvikling på utviklingstraumefeltet, og
har også en rekke tillitsverv på feltet, inkludert å være nesteleder i regjeringens
Barnevoldsutvalg.
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May Britt Drugli er professor i pedagogikk og arbeider ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU og SEPU, Høyskolen
i Hedmark. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid. Hennes
forskningsfelt er relasjoner mellom barn og voksne, atferdsvansker og psykisk helse
i barnehage og skole. May Britt Drugli er en mye brukt foredragsholder og hun har
skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og Atferdsvansker hos barn.
Marit Trætteberg arbeider som familiekonsulent i barn- og familietjenesten i Løten
kommune, og er utdannet barnevernspedagog. Hun har erfaring fra barnevern og
barne- og ungdomspsykiatri. Marit har arbeidet med foreldreprogrammene i De
utrolige årene siden 2006 og ble sertifisert som kollegaveileder i 2014.

PROGRAM
Tirsdag 31. mai 2016
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45

09.45 – 11.00

11.00 – 11.20
11.20 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.30

Registrering
Velkommen
Attachment beyond infancy: how much does it matter,
and what helps?
Stephen Scott
PAUSE
Stephen Scott fortsetter
Prisutdeling - gaver
LUNSJ

13.30 – 14.15

Toleransevinduet som forståelsesramme, samlende språk og verktøy
i arbeidet med utsatte barn og familier
Dag Nordanger

14.15 – 14.30

PAUSE

14.15 – 15.00

Gode barnehager for de yngste – hjerne, følelser og læring
May Britt Drugli

15.00 – 15.30

PAUSE

15.30 – 16.15

DUÅ som et tilbud til foreldre med ulik etnisitet og bakgrunn
Marit Trætteberg

16.15 –16.30

Takk for nå!
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Landskonferansen for barn og unges
psykiske helse 2016
Tema for Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 2016 er kunnskapsbasert
praksis. Det vil bli presentert erfaringer med utvikling og implementering av faglige
standarder, behandlingsmetoder og anvendelse av disse i klinikk. Kongressen vil ha
fokus på hvordan vi kan overføre resultater fra forskning til utvikling av praksis i klinikk,
og hvilken prosesser som ligger bak valg av metoder som tas i bruk. Erfaringer med
implementering av behandlingsmetoder og resultater fra forskning på disse
vil bli presentert. Forskning i klinikk og hva som er virksomt, metode/teknikk eller
terapeutfaktorer blir tematisert. Det vil være posterkonkurranse der både forskningsog klinikkmiljøene inviteres til deltakelse og hvor evaluering av forskningsprosjektene
blant annet vil være at de skal være relevante i det daglige arbeidet i klinikkene og
kommunene

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge.
Utfordringer og utviklingstrender.
Terje Ogden er Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO, og
Forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ
praksis, Atferdssenteret – Unirand. Ogden har hatt en ledende rolle i
vurdering og utvelgelse av behandlingsmetoder som MST, PMTO og
DUÅ, og i implementeringen av de to førstnevnte. Metoder som er
implementert over hele landet. Han ansees som en av de fremste eksperter
på implementering. Ogden har publisert et tresifret antall vitenskapelige
artikler, og en rekke kronikker og debattartikler. Han har hatt en sentral
rolle i arbeid med flere offentlige utredninger vedr. barn og unge, og
har styreverv i en rekke organisasjoner som arbeider med barnefaglige
spørsmål. Se også www.ogden.no

Veien fra forskning til klinisk anvendelse.
Utvikling av metoder som er tilpasset kliniske populasjoner.
John Weisz er Professor i Psykologi ved Harvard Faculty of Arts and Sciences
og ved Harvard Medical School. Han er President og CEO ved Judge Baker
Childrens Center, som er tilknyttet Harvard Medical School. Ved Harvard
underviser han i utviklingspsykopatologi og forskningsmetoder innen klinisk
barne- og ungdomspsykologi. Weisz har i hele sin arbeidskarriere arbeidet
med å overføre forskningsresultater til klinisk metodikk og implementere
disse. Weisz samarbeider tett med Atferdssenteret i forbindelse med
forsking på og implementering av Match.
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Utvikling av kvalitetsregistre for fagutvikling
og praksisbasert kunnskap
Olle Lindevall er klinisk psykolog og leder for Q-BUP. Lindevall har lang
klinisk erfaring fra BUP og sosialstyrelsen. Han har jobbet i poliklinikk og
døgnavdeling. Siden slutten av 1990-tallet har han arbeidet med ulike
former for kvalitetssikring og virksomhetsoppfølging innen BUP i Stockholms
län. Fra 2012 har han ledet arbeidet med å bygge opp et nasjonalt
kvalitetsregister (Q-BUP) for Sverige. Registeret er ment å skulle gjøre
kvalitets og prosessdata anvendbar i virksomhetsutvikling og -planlegging

Faglige retningslinjer.
Nytteverdien for pasient og behandler.
Stephen Scott er barne- og ungdomspsykiater ved Maudsley Hospital,
professor i barns helse og atferd ved Institutt for psykiatri, King’s College,
og leder for The National Academy for Parenting Research. Han er redaktør
for og medforfatter i flere lærebøker, bla Rutter’s Child and Adolescent
Psychiatry. Han har ledet flere forskningsprogrammer og har skrevet et stort
antall vitenskapelige artikler, bla om De utrolige årene – foreldreprogram,
multisystemisk terapi (MST) og funksjonell familieterapi (FFT). Han var leder
for NICE Guideline for adferdsforstyrrelser og antisosial oppførsel, og er nå
leder for The Association for Child and Adolescent Mental Health. I 2014 ble
han utnevnt til Commander of the British Empire for sin innsats for barn og
familier.

Fra behandling til forebygging.
Oppsummering av konferansen.
Arne Holte er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i
helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Holte er en av grunnleggerne av den
europeiske standarden for psykologutdanning i Europa. Holte har publisert
over 100 vitenskapelige artikler, et tosifret antall kronikker og debattartikler.
For tiden arbeider han med befolkningsorienterte strategier for å fremme
psykisk helse og forebygge psykiske lidelser bl.a. i «Global Consortium for
Prevention of Depression», Malawi og under EØS-avtalen i Estland, Slovenia,
Tsjekkia, Ungarn og Portugal. Holte ble tildelt den Store Psykologprisen
2012.

Medlemmer komitee 2016
Elin Kreyberg/Nancy Moss RBUP
Dag Nordanger RKBU Vest
Anne Lise Fredriksen RKBU Nord
Robert Valderhaug RKBU Midt- Norge

Tore Hågard NBUP
Kirsti Waldal Wist NBUP
Magne Furevik NBUP. Leder
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Program: Onsdag 1. juni 2016
09.30 – 10.00

ÅPNING av Landskonferansen

10.00 – 11.30

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender.
Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret - Unirand.

11.30 – 11.45

PAUSE

11.45 – 13.15

Veien fra forskning til klinisk anvendelse. Utvikling av metoder som er tilpasset kliniske populasjoner.
J.R Weisz. PhD, Professor of Psychology, Harvard University

13.15 – 14.15

LUNSJ

Parallell A

Parallell B

Parallell C

Parallell D Kontorforum

Child – Parent psychoterapy.
Kjerstin Almqvist. Professor, Karlstads
Universitet.

MATCH – en modulbasert behandling
for barn og unge med angst, depresjon,
traumatisk stress eller atferdsproblemer
J. R. Weisz. PhD, Professor of Psychology, Harvard University. Hanne Laland,
Psykologspesialist, Atferdssenteret

Hvordan må BUP være for at det skal
oppleves bra å komme dit?
Om informasjon, venterom, hva som
lager trygghet - og hvordan de kontoransatte må være v/ PsykiskhelseProffene i Forandringsfabrikken

Utviklingsbasert kartlegging av barns
behov: Er Neurosequental Model of
Therapeutics (NMT) en vei å gå?
Heine Steinkopf. Psykologspesialist,
doktorgradsstipendiat, RVTS Sør

Singel Case- Behandlingseffekt.
Simon Peter Neumer. Psykologspesialist,
Forsker RBUP Øst-Sør

Ventelistestatistikk - hva måler vi?
Kvalitet i henvisningsdata i NPR
ved Norsk pasientregister (NPR).

Tidlig intervensjon. Mestrende barn/TIM
studien.
Kristin Martinsen. Psykolog/MBA,
Studieleder RBUP Øst-Sør

Forskning i klinikk med Single Case
studier, illustrert anvendt på gruppetilbud for seksuelt misbrukte barn ved
SMISO Hordaland
Dag Nordanger. PhD, psykologspesialist,
Forsker RKBU Vest og RVTS vest

Parent - Child Interaction therapy.
Samspillsbehandling med terapeuten
på øret.
Åse Bjørseth. Psykologspesialist
BUP-Levanger og stipendiat
v/psykologisk institutt NTNU.

Aktuelle tema, problemstillinger og
nyheter fra DIPS. Representant fra DIPS
ASA deltar.
For de som fortsatt benytter Bupdata vil
det bli mulighet for en egen samling

16.45 – 17.30

En SMART metode i BUP?
Veronica Lorentzen. Psykologspesialist/
PhD stipendiat, UNN/UIT

Terapeuten som instrument: Hvordan
kan forsking i og på klinikk hjelpe oss til
en bedre forståelse av terapeutvariabler.
Christian Moltu. PhD.
Psykologspesialist. Helse Førde.
Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og
Fjordane og Universitetet i Bergen.

DUÅ. Suksessfaktorer i implementering.
Bjørn Brunborg. Psykologspesialist.
Helse Bergen, RKBU Vest

DIPS/Bupdata fortsetter

19.30

Underholdning og festmiddag

14.15 – 15.00

Angstbehandling i BUP: hva har vi lært
og hvor går vi videre?
Gro Janne Wergeland. Konst. Overlege,
Ph.D. Klinikk psykisk helsevern barn og
ung, Helse Bergen. RKBU Vest

15.00 – 15.45

Angst og skolevegring hos ungdom:
Kan behandlingsforskning rundt sosial
fobi bedre effekten av tiltakene våre?
Jo Magne Ingul. PhD. Førsteamanuensis
II RKBU, NTNU

15.45 – 16.00

PAUSE

16.00 – 16.45
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Program: Torsdag 2. juni 2016
08.30 – 10.00

Faglige retningslinjer – NICE Guidelines. Nytteverdien for pasient og behandler av nasjonale faglige retningslinjer.
Stephen Scott. CBE, Professor of Child Health and Behaviour at the Institute of Psychiatry ( IoP), Kings College London

10.00 – 10.15

PAUSE

10.15 – 11.45

Utvikling av kvalitetsregistre for fagutvikling og praksisbasert kunnskap.
Olle Lindevall. Psykiater. Prosjektledare/ biträdande registerhållare Q-bup - nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri

11.45 – 12.45

LUNSJ

12.45 – 13.30

Posterwalk

Parallell A

Parallell B

Parallell C Kontorforum

Barnevernsbarn og psykisk helse. Presentasjon av
forskingsresultater.
Nanna Kayed. PhD. Forsker. Medisinsk Fakultet/ RKBU
Midt- Norge, NTNU

OCD behandling og nasjonal implementering av
behandlingsprogrammet.
Bjarne Hansen.Psykologspesialist Helse Bergen.
Førsteamanuensis, Psykologisk fakultet, UiB

Transkulturelle møter i BUP
v/sekretær Hedwig Maria Kverneland Whyte
Bogstad-Kvam, Transkulturelt senter i Stavanger.

14.15 – 15.00

Barnevernets hjelpetiltak - kunnskapsstatus og
utviklingstrender.
Øivind Christiansen, PhD. Forsker RBKU vest

Mamma Mia: et internettbasert program for å
forebygge barseldepresjon
Silje Marie Haga, Forsker i Spedbarnsnettverket, Rbup
øst og sør

Arbeidsmiljø og inspirasjon
v/lege Rahim Alizadeh

15.00 – 15.30

PAUSE

15.30 – 16.30

Felles avslutning i plenum. Fra behandling til forebygging. Oppsummering av konferansen.
Arne Holte. Assisterende Dir. Folkehelseinstituttet. Professor i helsepsykologi, UiO

13.30 – 14.15
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Fredag 03. juni 2016

Barn på flukt
Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når?
Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også
en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med Helsedirektoratet,
Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon en
dagskonferanse med fokus på disse barna; hvordan er deres situasjon i forhold til
velferd, omsorg og psykisk helse? Konferansen arrangeres som del av Barn og Unge
Kongressen 2016.
Krig og konflikter har resultert i at svært mange barn og unge kommer til Norge. Noen
kommer sammen med foreldre eller andre voksne, men mange kommer også alene.
Felles for alle er at de har behov for omsorg og mange har også behov for psykiske
helsetjenester på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten. Når det kommer
mange barn samtidig kan dette skape nye og uventede utfordringer i de etablerte
omsorgs- og helsestrukturene. I juni 2016 vil det foreligge en del erfaringer med å
ta mot et stort antall barn på flukt. Det er ønskelig å løfte disse erfaringene opp til
felles læring. Kanskje fordrer situasjonen vi nå er i, at vi også må vurdere nye metoder
og modeller for å utøve omsorg og helse. Det prøves allerede ut nye måter å utøve
tjenestene på for å sikre en best mulig situasjon for flest mulig av de som kommer hit.
Det er viktig å få delt informasjon om eksisterende og fungerende tiltak og også hvilke
nye tiltak som trengs for disse barna fremover.
Gjennom innlegg fra UDI vil flyktningsituasjon belyses. Hjelpeorganisasjoner vil
formidle situasjonen disse barna er i i hjemlandet, under flukten og etter at de er
kommet hit.
Konferansen vil gi eksempler på kommunale tiltak, samarbeidet mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten, og på spesialisthelsetjenesten sin rolle både i behandling
og som støtte til kommunale tiltak.
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Program: Fredag 3. juni 2016
09.00 – 09.15

Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet

09.15 – 09.45

Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser

09.45 – 10.15

Asylsituasjonen i Norge og arbeidet med barn i mottak. Edle Grønningsæter Pallum, Fagsjef , Region og mottaksavdelingen i UDI

10.15 – 10.30

PAUSE

10.30 – 11.15

Social work with uanccompanied asylum seeking children - Messages from research.
Ravi K.S. Kohli, Professor of child welfare, University of Bedfordshire, UK

11.15 – 12.00

Et liv på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg, Professor, NTNU

12.00 – 13.00

LUNSJ

Parallell A

Flerkulturelt barnevernsarbeid: hvordan
opplever familier med flyktningbakgrunn
møte med barnevernet.
Marte Knag Fylkesnes,
Stipendiat RKBU-Vest

Parallell C

Parallell D

Hvordan arbeide fleksibelt med barn og
foreldre. Hva fremmer god psykisk helse.
Aina Basilier Vaage, Overlege, transkulturelt
senter, Helse Stavanger

Skolens psykososiale rolle i møte med
enslige mindreårige flyktninger
Lutine De Wal Pastoor, Seniorforsker,
Dr. polit.

TIBIR-foreldrerådgivning for nyankomne
flyktninger. Oppegård kommune

Barn på flukt i barnehage.
Silje V. Ellingsen. Prosjektleder,
Sandnes kommune

Hvordan gjør vi det i Bodø kommune?
Organisering og tanker rundt ivaretakelse
av flerspråklige elever - med fokus på
2-språklighet.
Geir Ludvig Næstby, Rektor
ved Bankgata ungdomsskole, Bodø.

14.15 – 14.45

En ny start. Hverdagen til enslige
mindreårige asylsøkere som har fått opphold
i Norge.
Brit Oppedal, Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Støtte til asylsøkere og flyktninger i sin
foreldrerolle ved bruk av International Child
Development Programme (ICDP)
med praktiske eksempler.
Emma Alexander, ICPD Veileder, Master i
menneskerettigheter. Abina Abudukeyimu,
ICDP Veileder. Vibeke Heitmann,
Seniorrådgiver Bufdir.

Bup sin rolle i behandling og forebygging av
behandlingsbehov. Bjarte Sanne, Overlege
Helse Bergen, BUP Voss

Er det plass til flyktningebarn
i norsk skole?
Sunil Loona, psykolog og
seniorrådgiver, Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring, NAFO

14.45 – 15.15

Fra enslig mindreårig asylsøker til
miljøarbeider.
Zekria Ghafoori. Miljøarbeider
v/ Kirkenær omsorgssenter.

Fjell kommunes arbeid med barn og ungdom
med flyktningebakgrunn.
Veslemøy Vold, Psykolog, Fjell kommune.
Richard Kiwanuka. Psykolog, Fjell kommune

Livets tre. Beskrivelse av arbeidsmetode.
Gunnar Eide, Klinisk barnevernspedagog og
familieterapeut, ABUP Sørlandet sykehus

Hvordan nå flest mulige barn i risiko.
Identifisering og forebygging av psykiske
vansker. Gruppearbeid.
Kjell O. Myrvold, Klinisk sosionom,
BUP Sjøvegan

15.15 – 15.30

Avslutning

13.00 – 13.40

Exit. Bruk av kunst/ kreative metoder.
Behandling og forebygging.
Melinda Meyer, PhD NKVTS / NIKUT
Dette foredraget varer til kl 14.00

Parallell B

13.40 – 14.00

14.00 – 14.15

PAUSE
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Sosiale arrangement for alle
Tirsdag 31. mai:
Byvandring og quiz, 19:00 – 21:00.
Oppmøte i hotellbaren på Radisson
BLU Hotel Royal. Enkel servering
kr 300,-			
Onsdag 1. juni:
Festmiddag i Kongesalen,
Radisson BLU Hotel Royal, 19:30
kr 650,			

Påmelding og viktig informasjon
Godkjenninger
Det søkes om godkjenninger fra NSF, NPF og Legeforeningen.
Timetall per kurs og bekreftede godkjenninger publiseres her.
Konferanseavgift og «earlybird» tilbud
(pris i parentes gjelder påmelding til og med 15. mars,
reise og opphold kommer i tillegg.)
Påmeldingsfrist er 15. april, eller så lenge det er ledige plasser.
• Regionsentersamlingen – kun for inviterte, fellesfaktura
• DUÅ – De utrolige årene				

(kr 1250,-) kr 1450,-

• Landskonferansen/Kontorforum, begge dager

(kr 3200,-) kr 3500,-

• Landskonferansen/Kontorforum, 1 dag 		

kr 1850,-

• Barn på flukt 					

kr 500,-

Meld deg på elektronisk her
Konferansested
Radisson BLU Hotel Royal
Bryggen 5
5003 Bergen
Klikk her for kart
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Påmeldingsfrist
Vi tar imot påmelding så lenge det er ledig plass.
Betaling og faktura
Deltakelse kan betales med kort online eller med faktura. Stat, fylke og kommune
ønsker elektronisk faktura. De fleste offentlige foretak har strenge krav til adressering
og merking av faktura. Vær vennlig å innhente korrekte opplysninger vedrørende
ditt arbeidssted før påmelding, inkludert organisasjonsnummer. Faktura for
konferansedeltakelse sendes ut i begynnelsen av april med 30 dagers betalingsfrist.
Påmeldte til regionsentersamlngen blir ikke fakturert, sentrene får fellesfaktura for sine
ansatte.
Kansellering
Din påmelding er bindende. Kansellering må gjøres skriftlig til teknisk arrangør.
Kansellering etter 29. april gir ingen refusjon. Det er mulig å sende en kollega i ditt sted,
det må meldes skriftlig til teknisk arrangør.
Hotellreservasjon
Vi kan ikke garantere tilgjengelige rom ved påmelding etter 1. mai.
Ta kontakt med teknisk arrangør hvis du ønsker dobbeltrom.
• Radisson Blu Hotel Royal, enkeltrom kr 1395,- per natt (vi fakturerer)
• Thon Hotell Bergen Bryggen, enkeltrom kr 1195,- per natt (gjøres opp direkte)
Teknisk arrangør
Possibility AS
Kanalveien 11
5068 Bergen
Tlf. 55 11 59 00
Spørsmål om registrering/betaling: lene.vikre@possibility.no
Endringer
Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i programmet.

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
-psykisk helse og barnevern
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