
FN- og NATO veteraner 
Forebygging og ivaretakelse av familien- 
om forsvarets tiltak og det sivile ansvaret

INVITASJON

Tid og sted: 13. mars 2019, kl. 08.00-16.15, Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2

www.rvtsvest.no

Konsekvensene for de nærmeste, spesielt for partner og barn har 
fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Målet med seminaret er 
å gi en økt forståelse for hva krigstjenesten kan medføre både for 
den enkelte som tjenestegjør, men og for deres nære familie. 
Tror du at en veteran er en eldre mann? Forsvarets veteraner er en stor gruppe, 100 000 
norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. 
Mange er faktisk under utdanning fremdeles, og mange er småbarnsforeldre, og noen er 
eldre menn. Arbeidet med å forebygge skader for den enkelte tjenestemann/kvinne, og god 
oppfølging av de som får problem, involverer mange aktører. Vi ønsker å legge til rette for 
økt kompetanse om ivaretakelse av veteraner og deres familie i det sivile, når forsvarets opp-
følgingsperiode (1 år) er over. Bygge bro fra forsvaret til det sivile. Ivaretaking av pårørende 
er et felles samfunnsansvar som forutsetter felles forståelse og samarbe id på tvers. 

Målgruppe: 
Kommunale helse- og sosialtjenester som har ansvar for veteraner og deres familie: 
Barnevern, helsestasjoner, PPT, skoler og barnehager, 1. –linjetjeneste innen psykisk 
helse og rus samt NAV og familievernet. 
Veteraner er hjertelig velkommen.

Vi inviterer til seminar:



FORELESERE

Praktisk:

Påmelding: https://www.rvtsvest.no/aktivitet/13-03-19-seminar-om-fn-nato-veteraner-og-deres-familie/
Påmeldingsfrist: 27. februar (eller når arrangementet er fulltegnet). Begrenset antall plasser.
Pris:  Arr. er gratis. Det blir servert lunsj. 

Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. 
Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,-.

www.rvtsvest.no

Ole Asbjørn Fauske er pensjonert offiser 
som har erfaring fra en rekke posisjoner 
innen Forsvaret. Han er selv veteran, og han 
vil bidra til at vi får en økt forståelse av hva 
som kjennetegner en veteran.

Hilde Lindboe skal ha en presentasjon om 
hvilke erfaringer og opplevelser barn og 
unge har når mor eller far drar i krig. Elleve 
barn i alderen 6-17 år har bidratt med sine 
historier (Masterprosjekt). 

Linda Sandtorv, styrer ved Sjøsprøyten bar-
nehage vil formidle noe av sin erfaring om 
ivaretakelse av «veteranbarn» i barnehagen.

Inge Nordhaug, RVTS Vest, om samtale med 
barn når en som fagperson ser at et barn 
sliter. 

Herdis Stoknes, Bufetat Vest om Familiever-
nets tilbud om veiledning av foreldre.

Noen presentasjoner vil gi oss et innblikk i hvordan det kan være å tjenestegjøre i et krigs-
område mens andre gir økt forståelse om veteranbarna sin situasjon og samtalemetodiske 
grep i møte med barna og foreldrene. 

Jon Ivar Kjellin, kommandør, skal for-
midle noe av sin erfaring om ivaretakelse 
av veteraner og deres nærmeste. Han 
har blant annet opplevd at soldater ble 
såret og drept da han var sjef på Kyst-
jegerkommandoen (KJK). Han har fått flere 
utmerkelser for sin betydelige innsats for 
å ivareta skadde soldater i Afghanistan, 
og for å følge opp familiene til skadde og 
etterlatte.  

Christel Wolff vil gi en presentasjon av 
Bergen kommunes arbeid og tiltak.

Venke A. Johansen, RVTS Vest, om det 
regionale arbeidet og psykososial ivare-
takelse.

Monica Merethe Ramsrud, Forsvarets 
veterantjeneste (FVT) om forsvarets ivare-
takelse av familien.


