Välkomna till

Tisdagen den 6 september kl 09.00-16.00
PROGRAM
9.00 – 10.30

Sanna Berg & Jonas Karlsson
Barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet.

10.30 . 11.00

Fikapaus

11.00 – 12.30

Johanna Thulin
Barns upplevelse av avslöjandeprocessen.

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 16.00

Linda Palmdell

inkl. fikapaus

Vad är viktigt att tänka på när vi utreder barn med sexuella
beteendeproblem?

VAR
Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping.
KOSTNAD
Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.
ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk senast 26 augusti: https://forms.gle/ja7z5L7Tkt9sxMc56
Anmälan är bindande, vilket innebär en avgift på 500 kr om avanmälan inte skett senast den 26
augusti eller någon annan anmälts i ditt ställe.
Viss begränsning av platser.
FRÅGOR
Har ni frågor är ni välkomna att ringa 013-26 36 67.

Föreläsare
Johanna Thulin
Johanna är universitetslektor på Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintresse rör framförallt våld
och barns delaktighet. Johanna disputerade med en avhandling om fysisk barnmisshandel.
Avhandlingen innehöll fyra delstudier som fokuserade på våldets konsekvenser för barnet,
avslöjandeprocessen av våldet samt effekterna av en specialiserad intervention barnen tagit del
av; Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB). På Barnahusdagen kommer
Johanna prata om barns upplevelse av avslöjandeprocessen.

Sanna Berg och Jonas Karlsson
Sanna är utredare och Jonas är senior rådgivare på ECPAT. Föreläsningen kommer handla om barns
och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och är baserad på ECPATs
undersökning Nude på nätet (2021) där närmare 13 000 barn deltog. Lagom till Barnahusdagen kan
även delar från en alldeles färsk undersökning presenteras.
Linda Palmdell
Linda arbetar som metodgarant på Off.Clinic Öppenvård inom Humana och är utbildare och
handledare inom områdena sexuella övergrepp och barnmisshandel. Hennes föreläsning kommer
handla om utredningar om barn som agerar ut sexuellt. Vad är viktigt att tänka på när vi utreder barn
med sexuella beteendeproblem, var behöver fokus ligga och hur pratar vi med barnen/ungdomarna
och omsorgssystemet?

