KONFERENCE
Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference

den 7. og 8. oktober 2013
Hindsgavl Slot ved Middelfart
Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen for at afsløre, håndtere og
behandle seksuelle overgreb mod børn og begrænse følgerne af overgreb. Det
omfatter en status for regeringens overgrebspakke, etableringen af børnehuse og de
nye regionale centre for voksne med senfølger af overgreb i barndommen
1. Regeringens overgrebspakke og børnehuse
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2016 blev der afsat ressourcer til opstart
af børnehuse i Danmark og til en række andre initiativer i regeringens overgrebspakke til beskyttelse af
børn. Anne Melchior Hansen og Anette Hammershøi fra SISO i Socialstyrelsen præsenterer
overgrebspakkens indhold og den tilknyttede lovgivning.
Den 1. oktober 2013 åbnes der et børnehus i hver af de fem danske regioner. Rammerne for de fem
børnehuse præsenteres, og derefter fortæller Ståle Luther leder af Tromsøe børnehus og Astrid Johanne
Pettersen leder af Oslo børnehus om deres erfaringer med at oprette og drive børnehuse i Norge.
2. Børns egen oplevelse af sagsforløb ved efterforskning og de eksisterende interessekonflikter og
juridiske dilemmaer i sagsbehandling af sager om seksuelle overgreb på børn.
Hvordan oplever børnene selv afhøringerne i forbindelse med sager om seksuelle overgreb? Børnerådet og
Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet har talt med børnene og videregiver nogle eksempler på
børnenes egne perspektiver.
Op til hvilken alder er det hensigtsmæssigt at videoafhøre? Tages der tilstrækkeligt hensyn til børn, når
f.eks. deres interesser er i konflikt med forældrenes? Der præsenteres erfaringer fra fagfolk og brugere om
at arbejde ud fra de gældende regler, og der lægges op til en debat om behovet for ændringer af gældende
praksis.
Det intersektorielle arbejde ved akutte sager om overgreb udfordres ofte af modsatrettede ønsker fra børn
og forældre samt af forskelle i sektorernes opgaveløsning. Det kan medføre en række juridiske og etiske
udfordringer. Vi har bedt professor Gorm Toftegaard Nielsen, Juridiske Fakultet, Aarhus Universitet, om at
perspektivere nogle af de juridiske dilemmaer. Det kan forhåbentligt give inspiration til en optimering af
sagsbehandlingen til gavn for barn og familie.

3. Afsløring (disclosure) af seksuelle overgreb
Hvis vi vil opdage seksuelle overgreb så tidligt som muligt og forebygge at de sker, er viden om hvordan
overgrebene kommer til vores kendskab af vital betydning
Der er mange faktorer, som har betydning for, hvornår og hvordan seksuelle overgreb mod børn afsløres.
Januscentret vil fremlægge nye data om afsløring af børns og unges seksuelt grænseoverskridende adfærd
over for andre børn. Det er baseret på et studie af disclosure i JanusCentrets klient og offerdatabase og et
litteraturstudie. Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet på Rigshospitalet vil ud fra behandlingsforløb i
centret med børn i alderen 0 – 18 år fremlægge nogle eksempler på, hvorledes børn i forskellige aldre
afslører et seksuelt overgreb
Tilsammen vil oplæggene belyse temaerne:
Hvem afslører overgrebene og hvordan afsløres de?
Forældres og fortrolige voksnes betydning for børn og unges disclosure af seksuelle overgreb
Kønsforskelle i disclosure

4. Tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat ressourcer til at
styrke indsatsen over for personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Indsatsen skal
bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området
og derved sikre et landsdækkende tilbud. Tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen skal
videreføres af et af de regionale centre. Bente Marianne Olsen fra Socialstyrelsen vil præsentere de nye
initiativer og ændringerne i de eksisterende tilbud.

5. Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan ikke karakteriseres ved en bestemt diagnose eller et
bestemt syndrom. De er derimod kendetegnet ved en lang række sociale og psykiske vanskeligheder, hvor
nogle diagnoser synes at optræde oftere end andre. Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes
posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression.
På forskningsnetværkets konference præsenteres forskellige behandlingsteoretiske tilgange til senfølger
samt viden om, hvad der virker for målgruppen. Hør blandt andet den norske forsker, læge og forfatter til
bogen ”Når krenkede barn bliver syke voksne” Anna Luise Kirkengen. Anna Luise tager udgangspunkt i en
kropsfænomenologisk tilgang, der forudsætter at man er villig til at overskride krop og sjæl dikotomien.
Lone Westphal Eriksen, leder og psykolog ved CSM Syd (Center for Seksuelt Misbrugte) fortæller om
erfaringerne fra CSM Syd, hvor der arbejdes ud fra en traumatologisk og konstruktivistisk tilgang. Ask Elklit,
professor ved Syddansk Universitet, fortæller om resultaterne af et mangeårigt samarbejde med CSM Fyn,
hvor effekten af behandling er målt vha. standardiserede test. Vidensopsamlingen fra Psykologordningen,
hvor voksne med senfølger har kunnet få 11 timers gratis psykologhjælp, præsenteres af Socialstyrelsen.
Overlæge Marianne Lau fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård præsenterer resultaterne fra centrets
gruppeterapeutiske arbejde.
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PROGRAM
Mandag den 7. oktober
9.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 – 10.15

Velkomst fra Forskningsnetværket

Regeringens Overgrebspakke og etableringen af børnehuse
10.15 – 10.30
Gennemgang af regeringens overgrebspakke til beskyttelse af børn og
de lovmæssige konsekvenser
Anne Melchior og Anette Hammershøi, SISO i Socialstyrelsen

10.30 – 11.00

Præsentation af børnehusene i Danmark
SISO og de kommende børnehusledere

11.00 – 12.30

Erfaringer fra Børnehusmodeller i Norge
Ståle Luther, leder af Tromsø børnehus
Astrid Johanne Pettersen, leder af Oslo børnehus

12.30 – 13.00

Opsamling og debat af formiddagens tema om børnehuse

13.00 – 14-00

Frokost

Efterforskning set i et børneperspektiv
Interessekonflikter i sagsbehandling af sager om seksuelle overgreb på børn
14.00 – 15.15

Børns oplevelser af sagsforløb og afhøringer
Trine Nyby, Børnerådet, og Helene Jansen, Center for Seksuelle Overgreb,
Rigshospitalet

15.15 – 15.35
15.35 – 17.00

Kaffepause
Når børn og forældre har modsatrettede interesser - set fra et juridisk
perspektiv
a. Forældres interesser ved etableringen af videoafhøring og under
afhøringen
b. Spørgsmålet om ’dom for medvirken’ ved passivitet i forbindelse
med overgreb
c. Afskæring af aktindsigt under efterforskningen
Gorm Toftegaard Nielsen, Juridiske Fakultet, Århus Universitet

17.15 – 18.00
18.30

Fællessang og en aperitif ved Lillebælt
Middag og socialt samvær
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Tirsdag den 8. oktober
Afsløring af seksuelle overgreb
9.00 – 10.30

Faktorer, der har betydning for afsløring (disclosure) af seksuelle overgreb
Januscentrets studie af disclosure udfra egen database for ofre og børn der
krænker andre.
Mimi Strange, Januscentret

Center for Seksuelle Overgrebs erfaringer om børn og unges afsløring af overgreb.
Anette Baadsgaard, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet

10.30 – 10.50

Kaffepause
Nye regionale centre for voksne med senfølger
efter seksuelle overgreb i barndommen

10.50 – 11.20

Præsentation af de 3 nye regionale centre for voksne med senfølger samt
videreførelsen af psykologordningen
Bente Marianne Olsen, Socialstyrelsen

Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb
11.20 – 12-30

Tilgange til behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
En traumatologisk, konstruktivistisk og personlighedsguidet tilgang
Lone Westphal Eriksen, CSM Syd

En kropsfænomenologisk tilgang
Anna Luise Kirkengen, Norge

12.30 – 13.00

Spørgsmål fra salen og plenumdebat

13.00 – 14.00

Frokost

14.00 – 15.00

Hvad virker? Præsentation af forskningsresultater
Intro til neuroaffektiv og mentaliseringsbaseret traumeterapi med incest
patienter og præsentation af resultater - Erfaringerne fra det gruppeterapeutiske
arbejde på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.
Marianne Lau, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Resultater fra samarbejdet med Center for Seksuelt Misbrugte CSM Syd og
evalueringen af behandlingscentrene for voksne med senfølger
Ask Elklit, Syddansk Universitet

Resultater fra Psykologordningen
Kirstina Stenager, Socialstyrelsen

15.00 – 15.30

Spørgsmål fra salen og plenumdebat

15.30 – 15.45

Afrunding af konferencen
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Tilmelding
Yderligere oplysninger om konferencen ved kontakt til Karin Helweg-Larsen, e-mail:
karin.helweg.larsen@regionh.dk - tlf.: 22441951
Konferenceafgift pr. person:
3500 kr. for enkeltværelse samt fuld forplejning mandag og tirsdag.
3200 kr. for delt dobbeltværelse samt fuld forplejning mandag og tirsdag.
2500 kr. for deltagelse med fuld forplejning mandag og tirsdag, men uden overnatning
2000 kr. for deltagelse tirsdag med fuld forplejning

Tilmelding senest den 1. september 2013
Tilmeldingsblanketten sendes som vedhæftet fil pr. e-post til: karin.helweg.larsen@regionh.dk
Eller pr. brev: Forskningsnetværket, c/o Helweg-Larsen, Strandvejen 646, 2930 Klampenborg
Navn
Titel
Arbejdssted/Organisation
Adresse
E-mail
Tlf. nr.
Betaling elektronisk
angiv venligst:
Arbejdsgivers EAN nr.
Betaling til bank:
Beløbet indsættes på: Danske Bank,
Holmens Kanal 2;
reg. nr: 3001, konto nr: 3001 561 588
med angivelse af ’2601812’ og
deltagerens navn

EAN:

Enkelt værelse (Sæt kryds)
Dobbeltværelse (Sæt kryds)
Ønsker at dele værelse med (navn)
Ønsker ikke overnatning (sæt kryds)
Deltager kun tirsdag (sæt kryds)
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