Välkomna till

Torsdagen den 14 oktober kl 08.30-15.30
PROGRAM
9.00 – 9.10

Uppstart av dagen

9.10 – 12.00 inkl paus

Dag Ø. Nordanger
Resultat av utredning avseende misslyckade handläggningar av
allvarliga barnmisshandelsärenden, med särskild vikt på trauma.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Åsa Landberg
Barns delaktighet och rätt till information, barnets väg genom
Barnahus.

14.00 – 14.30

Fikapaus

14.30 – 15.30

Maria Eriksson
iRiSk, risk- och skyddsintervjuer för våldsutsatta barn.

VAR
Vi behöver tyvärr utgå från att konferensdagen hålls digitalt, utifrån rådande direktiv. Detta kan dock
komma att ändras och då tar vi i god tid ställning till om Barnahusdagen kan hållas på plats i
Linköping.
KOSTNAD
Kostnadsfritt
ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk senast 30 september:
https://forms.gle/cvrDFVQrKZE7uHmV9
OBS! Antal platser är till viss del begränsat. Vi förbehåller oss rätten
att i första hand fördela platserna till Barnahus samverkansparter.
FRÅGOR
Har ni frågor är ni välkomna att ringa 013-26 36 67.

Hoppas vi ses!

Föreläsare
Dag Ø. Nordanger
Dag Ø. Nordanger är specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid
Resurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention – väst (RVTS)
och professor vid OsloMet. Som forskare och föreläsare har han haft en betydande
roll i Norge vad gäller att förstå svårigheter och behov hos traumatiserade barn.
Boken ”Utvecklingstrauma” och hans pedagogiska videos har nått en stor publik och
han har vunnit flera priser. Han har också haft ett antal nationella
förtroendepositioner inom området, bland annat som vice ordförande för den så
kallade "Barnvåldskommittén". Kommittén inrättades av den norska regeringen för
att undersöka vad man har misslyckats med i handläggningen av de allvarligaste
barnmisshandlingsärenden i Norge de senaste åren. Under föreläsningen kommer
Nordanger att presentera kommitténs viktigaste resultat och resultatens
konsekvenser för arbetet med att förebygga våld och övergrepp mot barn.
Han kommer att lägga särskild vikt vid förståelsen av trauma som behövs i handläggningen, för att
kunna förstå svårigheterna hos utsatta barn och möta dem på ett lämpligt sätt.

Åsa Landberg
Åsa Landberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har under många år
arbetat på specialenheter för behandling av barn som utsatts för våld eller
övergrepp, både inom ideell och inom offentlig sektor. Hon är nu knuten till
Stiftelsen Allmänna Barnhuset som sakkunnig i frågor om våld mot barn och är
projektledare för kartläggningar av våld och sexuella övergrepp mot barn som
stiftelsen genomfört på uppdrag av regeringen. Åsa har arbetat mycket med att
skriva om våldsutsatta barn, metodutveckling, kunskapsspridning,
informationsmaterial för barn och vuxna, påverkansarbete samt att sammanfatta
och tillgängliggöra forskningsresultat i rapporter och filmer. Hon är också en av
författarna bakom metoden Efter barnförhöret. Parallellt med sitt arbete på
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är Åsa doktorand på Ersta Sköndal Bräcke
universitet och högskola.
Åsa har, tillsammans med Anna Kaldal och Maria Eriksson, skrivit boken ”Delaktighet genom kunskap,
kontroll och gemenskap. Barnets väg genom Barnahus”, vilket är ämnet för hennes föreläsning.

Maria Eriksson
Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hennes
forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den
politiska och praktiska hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn. Särskilt frågor
om föräldraskap och barns rättigheter står i fokus. För närvarande leder hon ett
sexårigt forskningsprogram om socialtjänstens samordnade interventioner mot våld i
nära relationer, med fokus på barn (SIVIN-Barn). Maria Eriksson är en av forskarna som
på uppdrag av Socialstyrelsen utvecklat iRiSk risk- och skyddsintervjuer för våldsutsatta
barn, vilket är ett strukturerat stöd för professionella bedömningar som förenar
utvecklingspsykologiska och barndomsteoretiska perspektiv samt bygger på aktuell
empirisk forskning om våldsutsatta barn.

