Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din
arbeidshverdag

En oversikt over tilgjengelige ressurser
Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS Nord) og Regionalt kunnskapssenter for barn
og unge- psykisk helse og barnevern (RKBU Nord).
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Tilgjengelige ressurser

Tolking
•
•
•
•

Nasjonalt tolkeregister
Veileder om kommunikasjon via tolk (IS-1924)
Tolking i offentlig sektor NOU 2014:8
Tolkekurset: Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten.

Veiledere og sentrale dokumenter
•

Veileder om helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022)
Oppdatert 2015-2016.
I denne veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til
asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i
primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder
og tjenesteytere tar veilederen i bruk.
Her finnes det kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere
https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/asylsøkere
•

Helse og omsorgsdepartementet: Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for
alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017.

•

I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere.

•

Likeverdig helsetjeneste? Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere

Enslige mindreårige asylsøkere
•
•
•

Bufetat er ansvarlig for barn under 15 år. Les mer
UDI er ansvarlig for unge mellom 15-18 år. Les mer
Barn som kommer alene har rett til verge oppnevnt av Fylkesmannen: vergemal.no

RVTS Nord og RKBU Nord

E-læring og kompetansetilbud
RVTS Nord benytter Helsekompetanse.no. som er en katalog over nettbaserte kompetansetilbud. Her finner du blant annet relevante kurs for deg som jobber med flyktninger:
•
•
•
•
•
•

Vold og seksuelle overgrep mot barn.
Når krisen rammer – om å arbeide i psykososiale kriseteam.
Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Medical Peace Work
Radikalisering og voldelig ekstremisme
Stø kurs. Traumeforståelse og behandling

RKBU Nord tilbyr kompetanse om psykisk helse til de som jobber med barn og unge og deres
familier og har blant annet disse tilbudene:
•
•
•
•
•
•
•

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunetjenesten (KAT)
Forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge
Metodiske barnesamtaler
Kultursensitivt barnevern
De utrolige årene (DUÅ) -Foreldreveiledningsprogram
Ungsinn- Database over virksomme tiltak for barn og unge
PsykTestBarn- Tidsskrift om kartleggingsverktøy og tester om psykisk helse hos barn og
unge

KoRus Nord er et kompetansesenter innen rusfeltet og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus Nord tilbyr kurs til ansatte som jobber med flyktninger og ønsker å bruke Motiverende intervju (MI) som metode for å motivere til endring.
VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak og har som oppgave å
sørge for at kurset Førstehjelp ved selvmordsfare tilbys over hele landet. VIVAT tilbyr kursene:
•

Førstehjelp ved selvmordsfare

•

SafeTALK
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Tilgjengelige ressurser for deg som jobber med flyktninger

Regionale fagressurser
Fylkesmannen har en egen portal til informasjon om kommunenes ansvar, plikter og rettigheter i forbindelse med flyktninger og asylsøkere.
Nordland
Troms
Finnmark
RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet på områdene:
• Flyktninghelse og tvungen migrasjon.
• Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
• Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
• Forebygging av selvmord og selvskading
Tlf: 77 75 43 80
BUP Sjøvegan har i tillegg til ordinært poliklinisk tilbud for barn og ungdom i sitt opptaksområde, et utvidet oppdrag knyttet til flyktningbarn, ungdom og familier. De har spesialkompetanse på oppfølging av flyktningebarn, ungdommer og deres familier, og kan bistå andre
hjelpetjenester som jobber opp mot samme målgruppe. Tlf: 77 75 48 30
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge har et spesialutdannet team som arbeider
med odontofobi og gir bistand til tilretteleggelse av tannhelsetjenester etter tortur og seksuelle overgrep.
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RVTS Nord og RKBU Nord

Forskning og fagutvikling – kilder til nyttig fagstoff om
asylsøkere og flyktninger
•
•
•

NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse.
NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
RVTS – Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Sentrale instanser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsedirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Integrering og mangfoldsdirektoratet
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Flyktninghjelpen
Redd Barna
Røde Kors
The UN Refugee Agency
Amnesty International

