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Forebyggende familiegjenforeningssamtaler  

Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt atskilt 

eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller 

flukt. Familiemedlemmene kan sitte med svært forskjellige 

erfaringer og gjenforening etter flere år kan innebære store 

utfordringer og omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med 

Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk 

institutt, UiO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, 

NTNU, utarbeidet et veiledningshefte for forebyggende 

familiesamtaler. Heftet er beregnet på ansatte i helse- og 

sosialtjenesten som møter familier som blir gjenforent, men er 

også spesielt relevant for ansatte på familievernkontor. 

 

 

Bofellesskapsfilmene 

Laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige 

flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger 

mange kan gjenkjenne. De kan også passe for 

omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige 

asylsøkere. Gjennom i alt 9 korte filmer møter vi to 

tidligere beboere, leder og miljøterapeut. Se også 

dokumentet Spørsmål til bofellesskapsfilmene - filmene 

sammen med spørsmålene egner seg godt til bruk på 

internseminarer og fagmøter. Filmene er laget av RVTS 

Øst. 

 

 

 

Kurs i omsorgsarbeid for ansatte i mottak 

Undervisningsfilmer fra kurs i omsorgsarbeid Filmene er 

forelesinger for ansatte i asylmottak for enslige mindreårige. 

Målet er å gi mottaksansatte en felles grunnforståelse for hva god 

omsorg innebærer, og hvordan omsorgen overfor enslige 

mindreårige i asylmottak skal utøves med utgangspunkt i UDIs 

rundskriv og rammer for mottaksdrift. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://flyktning.helsekompetanse.no/familiegjenforening-i-eksil-forebygging-gjennom-familiesamtaler
http://flyktning.helsekompetanse.no/bofellesskapsfilmene
http://flyktning.helsekompetanse.no/kurs-i-omsorgsarbeid-ansatte-i-mottak
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Guide for flyktningforeldre 

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i 

Danmark og Hero Norge AS har gått sammen om å 

utvikle og formidle en guide og en App til 

flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og App’en skal 

hjelpe foreldre til å støtte sine barn best mulig i en 

tid preget av stor usikkerhet. Verktøyene kan 

benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine 

barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst 

og frustrasjoner. De er et redskap til foreldrene som 

utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og 

tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. 

Foreldreguiden av Atle Dyregrov og Magne 

Raundalen er oversatt til ulike språk: dansk, engelsk, 

arabisk, russisk, kurdisk-sorani, somali, tigrinja, 

farsi. 

 

 

Asmir og toleransevinduet 

E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er 

beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og 

flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig 

og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre 

for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer 

hvordan du kan hjelpe de som sliter til å forstå sine 

egne plager bedre og hvordan du kan bidra til 

stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for 

reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende 

kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. 

Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk. 

 

 

 

http://flyktning.helsekompetanse.no/guide-og-app-flyktningforeldre-og-e-l-ringskurs-hjelperne
http://flyktning.helsekompetanse.no/aamir-og-toleransevinduet

