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SÖDERTÄLJE 25 maj 2018

Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl
FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.
Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella
övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att
våga se och uppfatta tecken på att barnfar illa, att våga agera och ge stöd.
Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld och övergrepp
mot barn och unga? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och
hjälpa barn och unga som utsätts för våld och övergrepp?

Nyligen genomfördes en studie med närmare 5000 elever.
I studien svarade 44 % av eleverna att de blivit utsatta för våld
av en vuxen person någon gång under sin uppväxt!

Välkommen med din anmälan!
Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Tel: 08-679 60 78 , epost: info@allmannabarnhuset.se

era!
Våga se, Våga ag

övergrepp mot barn
h
oc
ld
vå
om
s
en
- en konfer

PROGRAM
9.00 Välkommen och inledning
Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
9:10 Våld mot barn 2016 - en nationell kartläggning
Carolina Jernbro, universitetslektor Karlstads universitet. Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn
för fysisk och psykisk miss-handel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med
sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsatts och vilken hjälp har de fått? Carolina Jernbro
presenterar en kartläggning som gjorts av våld mot barn och unga i Sverige.
9:50 En del av verkligheten - om barn, sexuella övergrepp och nätet
Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. För barn och unga i
Sverige idag är nätet en stor del av vardagen. Med vad sker egentligen där? Hur vanligt är det med
sexuella övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Och vilka blir konsekvenserna för
de barns som utsätts?
10.30 Kaffe
10.50 Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel - hjälper det?
Carl-Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet & Bengt Söderström, leg.psykolog. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnrättskommittén kritiserar Sverige för att barn som utsatts för övergrepp ofta har
svårt att få tillgång till rehabilitering och psy-kiatrisk vård. Men hur ska de som tar emot barnet bedöma vad barnet
behöver för hjälp? Vilka typer av krisstöd och interventioner finns och vilka behandlingsmetoder kan användas för
de som utvecklar långvarig psykisk ohälsa. Carl-Göran Svedin har tillsammans med Lidköpings Universitet och Stiftelsen Allmänna Barnhuset sammanställt en kunskapsöver-sikt av den bedömning och de stöd som finns att tillgå för
barn som utsatts för övergrepp. Barnhuset arbetar just nu tillsammans med fem regioner i Sverige med att ta fram
en modell för stöd och behandling.
11:40 Våga se, våga agera
Anna-Carin Magnusson, specialistsjuksköterska och handledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ett viktigt steg för
att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de
som är utsatta. Det handlar om att se och uppfatta tecken på att barn far illa. För många yrkesverksamma är det en
utmaning. Vad behöver vi för att våga se? Men också våga agera? Det är dags att prata om sexuella övergrepp mot
barn! En av fem utsätts för någon form av sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har
intervjuat barn och unga för att ta reda på var de vill få information om sexuella övergrepp. Alla vi träffade ville ha
information i skolan. Nu har vi tagit fram en handledning till www.dagsattprataom.se för skolpersonal som be-skriver hur ämnet sexuella övergrepp kan integreras i ämnesundervisningen, skola och fritidsverksamhet.
12:00 Lunch

era!
Våga se, Våga ag

ergrepp mot barn
öv
h
oc
ld
vå
om
s
- en konferen
13:00 KIBB - Går det att stoppa barnmisshandel?
Föreläsare: Elisabet Kjellander socionom/teamledare och Ann-Christine Falk Socionom och KIBB-utbildare. Att som barn
utsättas för våld innebär en ökad risk för att drabbas av traumasymptom, depressioner och olika former av beteendeproblematik. Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB) är en, ursprungligen amerikansk, behandlingsmodell för
familjer där barnmisshandel har förekommit. En studie genomförd 2010–2011 visade på positiva resultat med bla mindre
traumasymptom och mindre depression hos barnen. Barnen vittnade också om en minskning av våldet. På seminariet kommer resultat från den forskningsstudie som påbörjades år 2013 presenteras samt exempel från praktiken.
13.50 Paus
14:00 Efter Barnförhöret
Föreläsare: Gerd Olofsson och Hans Elfström, socialtjänsten i Södertälje. När barn som misstänks vara utsatta för våld eller
övergrepp inom familjen hörs av polis innebär det ett stort ingrepp i familjen, vilket för med sig ett ansvar hos myndigheterna. Barn kan inte lämnas ensamma med konsekvenserna. Efter barnförhöret är en arbetsmodell där socialtjänsten gör
hembesök samma dag som ett barnförhör ägt rum. Modellen har använts under cirka niohundra hembesök via Barnhus i
Huddinge och Södertälje och syftar till att inspirera till att förbättra omhändertagandet och hanteringen barn som hörs av
polis.
14:50 Kaffe
15.10 Våld i hederns namn
Juno Blom, Det Nationella Kompetensteamet. Hedersrelaterat våld är en form av våldsutövande som drabbar flickor och
pojkar i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtrycket kännetecknas bl.a. av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av
flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val. Juno Blom jobbar för det Nationella Kompetensteamet och är expert på hedersrelaterat våld och dess konsekvenser.
16:00 Avslutning
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Praktisk information
Pris
1 500 kr per person ex moms
Anmäl 3 personer, betala för 2 personer!
Studenter betalar 810 kr ink moms
Lunch och fika ingår.
Datum
25 maj 2018
Anmälan
Kan endast göras online via Stiftelsen
Allmänna Barnhusets webbplats
www.allmannabarnhuset.se under fliken
Konferenser och utbildningar.

Plats
Scandic Skogshöjd
Täppgatan 15, 151 21 Södertälje
Telephone +468 517 391 00
E-post: skogshojd@scandichotels.com
Latitud: 59.194681
Longitud: 17.618766
Mer information
Kontakta oss på telefon 08-679 60 78 eller
mail info@allmannabarnhuset.se

Sista anmälningsdatum
20 maj 2018
Anmälan är bindande men kan överlåtas
till annan person.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling
med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention
om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som
möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till
barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut
böcker i aktuella frågor. Läs mer om oss på www.allmannabarnhuset.se

Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Tel: 08-679 60 78 , epost: info@allmannabarnhuset.se

