
Annette Thommessens minnefonds hederspris 2016, tildeles Reidun 

Brunvatne. 

 

 

Begrunnelse. 

 

 

•      Dagens hedersprisvinner har gjennom hele sitt liv vist et sterkt 

engasjement for flyktninger og asylsøkeres psykiske helse.   

•       Først som lege på et flyktningmottak for bosniske flyktninger i 

Vestfold.  Her utviklet hun en metode for psykososialt arbeid, sammen 

med helsesøster i kommunen. Dette arbeidet resulterte bl.a. i 

publisering av heftet «Flyktninger i primærhelsetjenesten». Slik bidro 

Brunvatne til at arbeidet med flyktninger og asylsøkere i 

primærhelsetjenesten ble kvalitetssikret. Hun har også arbeidet en 

periode med flyktninger i Bosnia, utsendt av Norsk Folkehjelp.  

•       Senere har hun arbeidet ved poliklinikken til Psykososialt Senter for 

Flyktninger i Oslo. Senteret var tilknyttet universitetet i Oslo, og var et 

nasjonalt kompetansesenter for flyktningers psykiske helse, inntil det 

ble nedlagt i 2004.   

Fra 1996 var Reidun Brunvatne seksjonsoverlege ved Senter for internasjonal 

helse (SIH), Ullevål Sykehus. Her tilbød man nyankomne asylsøkere og 

flyktninger førstegangs helseundersøkelse, samtidig var avdelingen 

kompetansesenter for migrasjonshelse i Oslo kommune. Brunvatne arrangerte 

en rekke seminarer for helsepersonell og mottaksansatte, og tok i mot 

jordmødre, helsesøstre og leger som hospitanter ved senteret. 



 

•  Reidun Brunvatne har vært mye brukt som foreleser, og har en rekke 

publikasjoner innen flyktninge- og migrasjonshelse.   

• For den kliniske virksomheten ble SIH,  (senere AFM -  Avdeling For 

Migrasjonshelse) utpekt til OXLO-ambassadør av Oslo-X-large-

kampanjen.    

Etter at hun gikk av med pensjon, bidro Brunvatne til veilederen 

for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger, som Helsedirektoratet 

ga ut i 2003. Senere  var hun en av initiativtakerne til Vestfold 

migrasjonshelsesenter, som dessverre også ble nedlagt i 2015. 

Vi vet at Reidun Brunvatne har betydd mye for mange flyktninger og 

asylsøkere. Hun har vært en stor kunnskaps-og inspirasjonskilde for 

helsepersonell og mottaksapparat i arbeidet for og med asylsøkere og 

flyktninger.  

Reidun Brunvatne har gjennom et langt virke vist oppriktig engasjement for 

flyktninger og asylsøkere, og har bidratt til betydelig kompetanseheving innen 

feltet. Hennes arbeid bærer preg av langsiktighet og vitenskapelig tenkning.  

I våre dager er denne typen arbeid av stor betydning både for hvorledes vi skal 

ta imot, og i neste omgang integrere traumatiserte flyktninger og asylsøkere. 

 

Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Reidun 

Brunvatnes mangeårige engasjement og innsats, og samtidig sette søkelyset på 

betydningen av psykososial helse blant flyktninger og asylsøkere. 
 


