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Konferensens innehåll: 

• Kommande och nya lagändringar som påverkar
 asylprocessen samt utvisningsbeslut

• Mottagandet i Afghanistan för barn och unga vuxna
 som återvänder samt tvångsutvisade

• Sekundär traumatisering - vad alla som arbetar
 med traumatiserade människor borde veta om
 sekundär trauma

• Professionellt förhållningssätt samt svåra samtal
 med ensamkommande som lever under ständig oro
 och med en osäker situation
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Under 2017 beviljades 5916 ensamkommande flyktingbarn uppehållstillstånd. Under samma period återvände däremot 446 
personer till Afghanistan självmant och ytterligare 63 personer med tvång enligt Migrationsverket. Majoriteten av de afghanska 
ensamkommande flyktingbarnen som kom 2015 till Sverige har fått beslut på deras asylansökan och en stor del av dessa unga har 
fått avslag. För de flesta är beskedet om ett avslag förödande och tiden efter utvisningsbeslutet präglas ofta av stor osäkerhet. 
Regeringen har dock lagt fram nya lagförslag som kan ge  ny prövning på asylansökan och utvisningsbeslutet samt möjlighet till 
uppehållstillstånd. För ensamkommande som planerat för ett liv i Sverige med drömmar och förväntningar om en framtid väcker 
beskeden stor oro och osäkerhet huruvida man får stanna i Sverige eller utvisas till Afghanistan. 

Hur påverkar nya och kommande lagändringarna asylprocessen och utvisningsbesluten? Hur kan personal som arbetar med och 
möter barn samt unga som fått avslag på asylansökan på bästa sätt förbereda och stötta inför ett återvändande? Hur 
förbereds mottagandet för de som självmant återvänder till Afghanistan samt tvångsutvisade?

Konferensen Forum om Återvändande kommer att belysa hela asyl- och återvändandeprocessen samt prövning inom nya 
lagändringarna från att avslag på asylansökan tagits emot och de konsekvenser detta får på individen till hur mottagandet i 
Afghanistan är ordnat.

Konferensens innehåll:

• Anna Lindblad från Migrationsverket redogör hur kommande och nya lagändringar kommer att påverka asylprocessen
 samt avvisningar och utvisningsbeslut
• Kjell-Terje Torvik som har varit Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul under 2017 berättar om hur 
 mottagandet i Afghanistan förbereds för barn och unga vuxna som återvänder samt tvångsutvisade
• Högskolan Borås lär dig hur du  med samtal som arbetsverktyg skapa känslor av kraft och hoppfullhet och ge ungdomar
 tilltro till sig själva och sitt fortsatta liv trots oklara omständigheter
• Kerstin Palmer berättar om sekundär traumatisering och om hur du kan upptäcka om du själv är påverkad samt hur du
 hanterar sekundär trauma

Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper om asyl- och återvändandeprocessen, hur mottagandet kommer att se ut i 
Afghanistan samt skapa värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Kontakta oss och anmäl dig 
redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se  eller 08-199409. 

Väl mött den 22 maj! 

Mohamed Elmi
Projektledare
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 070-7240570

Varför du ska gå på Forum om Återvändande

- Öka dina kunskaper om asyl- och återvändandeprocessen utifrån nya och kommande lagändringarna samt 
   hur mottagandet kommer att se ut i Afghanistan
- Bli bättre i ditt stödarbete för barn och unga som har fått avslag på asylansökan eller väntar på utvisningsbeslut
- Lär dig samtalsmetodik och professionellt förhållningssat med ensamkommande som lever i ständig osäkerhet
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om vår tidigare Forum om Återvändande:

“Nödvändig information om återvändandeprocessen. Jag fick perspektiv på mina egna kunskaper och ibland 
kanske förutfattade meningar!”
Hedvig Strand, Uppsala kommun

“Fick med mig konkreta verktyg som jag kan använda i mitt arbete som skolkurator för återvändare till 
Afghanistan!”
Florence Bengtsson, Vetlanda kommun

“Många handfasta tips på hur vi kan bemöta och ge stöd till de ungdomar som ej kan stanna i Sverige!”
Ulrika Westin, Stockholms stad

“Alla borde få ta del av detta! Bästa innehållet på en konferens man kan önska sig””
Maria Helander, Uddevalla kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

MIGRATIONSVERKET:
09.20 Asylprocessen och prövning inom nya lagändringarna
Den 1 juni 2017 infördes en ny ändring i gymnasielagen som kan ge 
vissa personer uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på 
gymnasiet för att kunna slutföra sina studier. Dessutom så har
regeringen lagt fram ett nytt förslag inom gymnasiereglerna för 
ensamkommande barn som har hunnit bli myndiga under 
asylprocessen där de ges ny möjlighet till uppehållstillstånd. Eftersom 
lagstiftningen är komplicerad och prövningen görs i flera steg uppstår 
också osäkerhet kring hur många individer som berörs av den.

• Kommande och nya lagändringar som påverkar asylprocessen samt 
utvisningsbeslut
• Asylprocessen och avvisning för åldersuppskrivna 
• Frågestund 

Anna Lindblad, Rättslig expert, Migrationsverket

Anna Lindblad på migrationsrättsenheten har varit delaktig 
i tillämpningen samt utformningen utav lagändringarna i 
gymnasielagen. Under detta anförande kommer Anna att redogöra 
hur kommande och nya lagändringar påverkar asylprocessen samt 
avvisningar och utvisningsbeslut 

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande

MIGRATIONSVERKET :
11.00 Återvändandet till Afghanistan
• Hur förbereds mottagandet i Afghanistan för barn och unga vuxna 
som återvänder samt tvångsutvisade?
• Vilka stödinsatser och hjälp kan återvändare få och hur kan man 
underlätta återetableringen?
• Frågestund

Kjell-Terje Torvik, Verksamhetsexpert & f.d 
återvändandesambandsman i Kabul, Migrationsverket

Kjell-Terje Torvik har arbetat över 15 år med ensamkommande 
flyktingbarn och återvändandefrågor på Migrationsverket. Under 
2017 var han Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul 
i Afghanistan för Migrationsverkets internationella avdelning för att 
underlätta återvändandet för personer med utvisningsbeslut. 

Kjell-Terjes arbete gick ut på att förmå myndigheter och 
organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när 
de hjälpte personer som återvände. Det ingick även i hans roll att 
finnas på flygplatsen när utvisade från Sverige anlände. Under detta 
anförande kommer Kjell-Terje att berätta om Migrationsverket arbete 
med personer som återvänder till Afghanistan samt hans unika 
erfarenheter som återvändandesambandsman i Kabul.

12.10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
13.10 Svåra samtal med ensamkommande som lever under 
ständig oro och osäker situation
Många ensamkommande mår väldigt dåligt av den ovisshet 
och oro de lever i. Somliga lever i ovisshet kring asylprocessen, 
uppehållstillstånd och utvisningsbeslut. Den största rädslan för 
många är återvändandeprocessen och fruktan för att utvisas till ett 
annat land, ett land som de kanske aldrig varit i. 

Man kan med ett professionellt förhållningssätt bidra till en känsla av 
kraft och hopp samt tilltro till den egna förmågan trots att framtiden är 
oviss för vissa ensamkommande barn och unga.

22 MAJ
• Hur kan du möta ensamkommande på ett sätt som präglas av tillit 
och förtroende trots ungdomarnas svåra situation? 
• Hur kan du med samtal som arbetsverktyg skapa känslor av 
kraft och hoppfullhet och ge ungdomar tilltro till sig själva och sitt 
fortsatta liv trots oklara omständigheter?
• Hur kan du bemöta ungdomarna i kris på ett professionellt sätt 
utan att egna behov och känslor tar över, eller utan att överväldigas 
av ungdomars uppgivna känslor?

Helena Pokka, Leg. psykolog & lärare i interkulturell psykologi och
pedagogik, Högskolan i Borås

Helena Pokka kommer att presentera samtalsmodeller och utgå
från ett professionellt förhållningssätt som kan tillämpas av
personalen i svåra samtal med ensamkommande barn och unga i 
kris.

14.20 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.50 Sekundär traumatisering - vad alla som arbetar 
med traumatiserade människor borde veta om sekundär 
trauma 
Vissa yrken utsätts dagligen för en överdos av människors trauman 
och lidande. Socialsekreterare, kuratorer, skol- och boendepersonal 
m.fl. behöver ofta hjälpa människor som genomgår eller har 
genomgått trauma. Forskning visar att det inte går obemärkt 
förbi att vara utsatt för andra människors lidande. Vissa specifika 
efterföljder av denna utsatthet ryms i begreppet, sekundär trauma. 
Detta begrepp är relativt okänt i Sverige och resultatet av denna 
omedvetenheten är ofta ett slöseri med en organisations tid och 
resurser på grund av extra kostnader för personalomsorg

• Hur känner du igen sekundär trauma i dig själv och dina kollegor?  
Vilka indikationer bör man känna till?
• Hur vet du om du själv är påverkad? Få kunskap om de två 
viktigaste metoderna för att upptäcka om du själv är påverkad
• Hur kan du hantera sekundär trauma utifrån forskningsbaserade 
verktyg som passar dig och din arbetsgrupp?

Kerstin Palmer, Leg psykoterapeut, Palmer Psykoterapi och 
Utbildning

Kerstin Palmer tidigare erfarenheter innefattar bl.a. arbete för 
FN i krigszoner som Sydsudan och Sudan. Där arbetade hon som 
psykoterapeut för FN-personal, samt utbildade läkare i trauma/
Sekundär Trauma, och konsulterade med management-gruppen 
och överbefälhavaren angående välbefinnandet för personalen.

16.10  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Konferenskalender våren 2018!
Arbetsmarknad & Mångfald 16 maj
Forum om Återvändande  22 maj
Demokrati & Mångfald  23 maj

Anmäl dig idag! 
 - Fåtal platser kvar!
- www.integrationsforum.se/anmalan



Forum om Återvändande:  22 maj 2018

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Priser Pris  

Konferens 4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera utbildningar, konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
utbildningar, konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:
Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 3 personer från samma 
organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% rabatt på priset.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Forum om Återvändande:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Integrationsforum  - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

Anmäl dig redan idag!
Fåtal platser kvar. Fullsatt senast.

Forum om Återvändande arrangeras utav Integrationsforum. 


