
 Sakkyndig arbeid i et kulturelt mangfold 

Tid og sted: Tirsdag 10.juni kl.10.00-16.00 i Oslo på Thon Hotel Opera «Storkvinten» 

Arrangør: FOSAP og Psykologforeningen 

KL.9.30 Registrering + kaffe/te kake og frukt  

Kl.10.00 Velkommen v/ Leder av FOSAP Katrin Koch og Fagsjef i Psykologforeningen 

Anders Skuterud 

Kl.10.15-11.00 Et kulturpsykologisk blikk på barn, kultur og psykologi. Ved Mette 

Gulbrandsen 

11.00-12.00 Tilbakemeldinger til hjelpeapparatet fra ungdom utsatt for æresrelatert vold. 

Hva er likt og hva må vi tenke annerledes for å forstå disse familiene? Ved Trine Eikrem 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-14.00 Sakkyndige psykologer trenger linkarbeidernes kulturkompetanse i etnisk-

minoritets saker. Ved Elvis Chi Nwosu 

14.00-14.15 Pause 

14.15.-15.00 Utredninger av minoritetsfamilier. Hvordan sikre høy faglig kvalitet? Ved 

Judith van der Weele 

15.00-16.00 Spørsmål og diskusjon 

Kursavgift kr.1200 for FOSAP-medlemmer. Kr.1400 for andre 

Påmelding til gekeid@online.no 

«Først til mølla» gjelder 

Innledere: 

 Liv Mette Gulbrandsen har dr. grad i utviklingspsykologi og er professor ved Høgskolen i 

Oslo og Akershus der hun arbeider ved master-/PhD-utdanningene i sosialfag (bl.a. sosialt 

arbeid og barnevern). Hun har de siste årene ledet et tverrfaglig forskningsprosjekt om barns 

deltakelse i barnevern og habilitering, se: www.hioa.no/SMO eller Facebook-gruppa Barneliv 

og profesjonsutøvelse. Gulbrandsen har også redigert «Oppvekst og psykologisk utvikling», 

en innføringsbok i psykologiske utviklingsteorier.  

Trine Eikrem er psykologspesialist og leder på Enerhaugen Familierådgivningskontor. Hun 

har siden 2007 jobbet med ungdom utsatt for æresrelatert vold. Hun har også arbeidet mye 

utadrettet og forebyggende opp mot minoritetsorganisasjoner. Hun har holdt 

foreldreveiledningsgrupper for minoritetsgrupper for å gi andre verktøy enn vold i 
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barneoppdragelse og har jobbet mye inn mot system rundt familievern, som barnevern og 

helsestasjoner ut fra en erfaring med at familier med voldsproblematikk krever tverretatlig 

samarbeid. 

Elvis Chi Nwosu er barnevernspedagog . Han  er leder for EXTRA-prosjektet - Barnevernets 

linkarbeidere. Han har lang erfaring fra Oslo bys  barnevernskontor for enslige mindreårige 

flytninger og har  ledet mange resiliens-byggende grupper for utsatte ungdommer.  

Judith van der Weele er psykologspesialist. Hun har i flere år fordypet seg i interkulturell 

kommunikasjon og flerkulturell utviklingspsykologi. Hun har for tiden et særskilt fokus på 

barnevernet i minoritetsaker hvor hun blant annet utvikler et opplæringsprogram om oppdragervold 

"mellom bekymring og tvang". Hun arbeider som sakkyndig, veileder og foredragsholder.  Hun har 

tidligere vært ansatt på Alternativ til Vold og RVTS-øst 

 

 

 


