Välkomna till

Tisdagen den 24 september kl 08.45-16.30
på Konsert & Kongress i Linköping.
PROGRAM
8.45 – 9.15

Anmälan och ”drop in-fika”

9.15 – 9.30

Välkomna!

9.30 – 12.00 inkl paus

Kristine Rysst Heilmann, Aud Aamodt, Hanne Blomfeldt
Sekventiella barnförhör och förhör/samtal med små barn.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Maria Heimer
Rättighetsbärare eller problembärare?
- Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

14.30 – 15.00

Fikapaus

15.00 – 16.30

Cecilia Kjellgren
Sexuella övergrepp mot barn, bl a inom förskolan.

KOSTNAD
500 kr, lunch och fika ingår.
ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk senast 9 september:
https://enkatsvar.regionostergotland.se/survey.asp?EID=CBB7B5
OBSViss begränsning av platser.
FRÅGOR
Har ni frågor är ni välkomna att ringa 013-26 36 67.

Hoppas vi ses!

Föreläsare
Maria Heimer
Maria Heimer forskar om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, från ett bredare
välfärdsperspektiv. Hennes tidigare forskning har omfattat utsatta gruppers rätt till röst i ett globalt
perspektiv. Maria har, tillsammans med Elisabet Näsman och Joakim Palme, gjort en studie
om barns rätt till delaktighet, skydd och stöd i den sociala barnavården. Studien är
genomförd i Stiftelsens Allmänna Barnhusets regi och handlar om vilken betydelse barns
delaktighet i sociala barnavårdsärenden har för det skydd och stöd som barnen får. Den
bygger på intervjuer och dokumentation från två kommuner i landet. Studien visar att
socialarbetare går föräldrar till mötes i deras problembeskrivning och att uppgifter om våld
riskerar att tappas bort under processen.

Kristine Rysst Heilmann, Aud Aamodt, Hanne Blomfeldt
I Norge har man positiva erfarenheter av så kallad sekventiell förhörsteknik,
där kontaktfasen följs av en längre paus med mellanmål för barnet innan man
kommer över i den substantiella fasen. Från Barnehuset Oslo kommer specialistpsykolog
Kristine Rysst Heilmann och socionom/familjeterapeut Aud Aamodt. Från polisen kommer
Hanne Blomfeldt.
Kristine Rysst Heilmann
Psykologspesialist, med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Har jobbet i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) i Ås kommune i 2 ½ år,
deretter 4 ½ år i psykisk helsevern for barn og unge ved Akershus
Universitetssykehus (BUP). Har nå jobbet i
Statens Barnehus Oslo siden 2016.
Hanne Blomfeldt
Avhørt barn siden 2003. Deltatt i metodeutviklingen av utdanningen for
særlig sårbare/sekvensielle avhør. Fagkoordinator for tilrettelagte avhør
i Oslo siden 2009 og fast deltager i Konsultasjonsteamet i Oslo.
Aud Aamodt
Sosionom og Familieterapeut. Spesialist barn og unges psykiske helse siden 2003.
Jobbet med barn og deres familier siden 1993- bla. barnevernet og BUP
Ansatt på Statens Barnehus Oslo fra 2001.

Cecilia Kjellgren
Cecilia Kjellgren är socionom, doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor i socialt arbete vid
Linnéuniversitetet. Hon har en omfattande erfarenhet av socialt arbete med inriktning på våld och
sexuella övergrepp mot barn. Hennes forskning är inriktad på sexuella övergrepp inom förskolan,
unga som begår sexuella övergrepp och våld mot barn.
Cecilia kommer prata om sexuella övergrepp mot barn, bl a inom förkolan.

