Invitasjon til fagdag om
Flerkulturell kompetanse i helse- og velferdssektoren
Bakgrunn: En overordnet verdi i den norske velferdsmodellen at helse- og
velferdstjenestene skal være likeverdige, og uavhengige av religion, kultur og
etnisitet. På alle områder i helse- og velferdssektoren møter personellet brukere,
pasienter og pårørende med en annen kulturell bakgrunn. Likeverdige og
helhetlige tjenester er nøkkelbegreper. Dette krever tilstrekkelig kunnskap om
hvordan man møter og kommuniserer med mennesker med ulik kulturell
bakgrunn. Kulturell kunnskap og kompetanse blir stadig viktige i møte med
populasjonen med brukere og pasienter, og i samarbeid med kolleger med annen
kulturell bakgrunn.
Fagdagen skal bidra til:
-kunnskap om mangfold, sentrale kulturforskjeller og utfordringer knyttet til
kulturelle ulikheter
-kunnskap om kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn – betydningen av å
forstå og bli forstått i møte med helse- og velferdstjenestene
-Kunnskap om veiledning og kommunikasjon i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø
- Bevissthet på rollen som yrkesutøver i et flerkulturelt helse- og velferdssystem
- At du forstår kulturbegrepet
- At du har kunnskap om kultursensitivitet
- Forståelse av sammenhengen mellom holdninger og kulturforståelse
Det vil bli lagt opp til aktiv deltakelse og læring i fagdagen.
Målgruppe: Ansatte i helse- og velferdstjenesten, herunder ansatte i sykehjem og
hjemmetjenester, miljøterapitjenesten, rus- og psykiatritjenesten, NAV,
barnevernstjenesten, helsesøstertjenesten, flyktningetjenesten og andre
relevante tjenester.
Dato: Onsdag 31. oktober 2018
Tid: Kl. 09.00-15.00
Sted: Fru Haugans Hotel
Pris: Prisen inkluderer deltakelse og full dagpakke med forfriskninger underveis i
dagen og en rikholdig lunsjbuffet.
 For ansatte i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes
kommuner tilbys fagdagen for 500 kr per deltaker.
 Avgift for andre deltakere er 1500 kr.
Eventuelle matallergier meldes i forbindelse med påmelding.
Bindende påmelding til Studiesenteret innen onsdag 15.10.18:
studiesenteretrkkvefsn@vefsn.kommune.no

VELKOMMEN PÅ FAGDAG!

Foreleser:
Gunhild Thunem er
Universitetslektor
ved institutt for
helsevitenskap i
NTNU Ålesund.
Gunhild jobber med
forskning og
undervisning innen
tematikken
flerkulturell
kompetanse og
forståelse.
Hun er også studieprogramansvarlig på
videreutdanningen i
flerkulturell
forståelse.
Gunhild er en
engasjert fagperson
og foredragsholder!

