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informerer; 

 NASJONAL KONFERANSE OM  
BARN UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP  

- fra avmaktsfølelse til handlekraft 

 
Felix konferansesenter,  

Oslo/Aker Brygge, 23. – 24. mai 2019 

  
 

Felix konferansesenter/Aker Brygge 
Oslo, 6. juni 2016 

 

Informasjon; 

Denne konferansen vil gi kursdeltakerne oppdatert kunnskap om 
seksuelle overgrep mot barn. Målsettingen er at deltakerne skal 
få innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. 
Traumeforståelse, traumebevisst tilnærming og tverretatlig 
samarbeid er stikkord. Det vil bli fokusert på kreftene som bidrar 
til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser, og på 
hvordan vi kan motvirke hemmeligholdelse. Framgangsmåter ved 
bekymring, og ideer til tiltak for å forbedre kvaliteten på fagfolks 
arbeid for å avdekke overgrep og å bidra til beskyttelse av utsatte 
barn vil stå i fokus.  

Forelesere: 
Siri Søftestad, er sosionom, ph.d. Hun har arbeidet i det 
tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle 
overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet 
som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har 
skrevet flere fagbøker og fagartikler. Sammen med Øivind 
Aschjem er hun initiativtaker til nettverket reddesmå.no , som 
hun representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forskning 
og fagbokskriving. Den siste boka er «Grunnbok om seksuelle 
overgrep mot barn», utgitt på Universitetsforlaget i år.  

Inger Lise Andersen, er klinisk sosionom. Hun har arbeidet i det 
tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle 
overgrep mot barn siden midten av 1990-årene, både som 
tiltaksutvikler, foreleser og veileder. Sammen med Siri Søftestad 
var hun redaktør for boken " Seksuelle overgrep mot barn. 
Traumebevisst tilnærming" i 2014. I 2010 reiste hun til Australia 
for å lære mer om traumebevisst forståelse, og har de siste 8 
årene arbeidet med implementering av denne kunnskapen 
innenfor ulike fagfelt. 
Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du 
ved å TRYKKE HER   Påmldfrist: 25. april   Pris: kr. 3.525- 
 

 

 

Utdrag fra programmet; 
Torsdag, 23. mai – Fredag, 24. mai 
Kl. 09:00 – 10:00: Registrering.  Kaffe/te 
 

Forelesere: Sosionom PhD/forsker  Siri Søftestad, Sørlandet Sykehus 
Klinisk sosionom Inger Lise Andersen, RVTS, Region Sør 
 

Følgende punkter vil bli gjennomgått: 
 

* Overgrepssakenes hovedpersoner 
   Hvem er de utsatte barna? - Hvem er overgriperne?  
   Hva kjennetegner overgrepsdynamikker? 
 

* Tabu og taushet 
   Hva bidrar til å holde overgrep skjult i årevis?  
   Hvilken betydning har dette for fagfolks arbeidshverdag?  
   Hva kan bidra til åpenhet og avdekking av overgrep?  
  

* Når mistanker oppstår 
   Om ulike etaters plikter, begrensinger og muligheter  
   Bevisstgjøring av egne styrker og svakheter 
   Forberedelser på arbeidsplassen - Om tverretatlig samarbeid 
 

* Kommunikasjon mellom voksen og barn 
   Om bekymringer og mistanker. Om seksuelle overgrep.   
 

* Barn og unge med skadelig seksuell atferd 
   Når bør man bli bekymret?  
   Hvilke hjelpetiltak finnes, og hvordan kan vi hjelpe? 
 

* Traumeforståelse 
   Hvordan overveldende hendelser (som f.eks seksuelle overgrep) kan  
   påvirke den nevrologiske utviklingen til barn 
   Hvordan disse endringene fører til forstyrrelser i kapasiteten til å  
   lære, konsentrere seg og til å fungere i samspill  
   med andre.  - Kort sagt hvordan det kan påvirke alle livets områder 
 

* Traumebevisst tilnærming 
   Hvordan kan vi møte barn og voksne som har disse utfordringene?  
   Hvordan kan mennesker på ulike arenaer, som barnehage, skole og  
   hjemme, bidra til at de får det bedre? 
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