FÖRELÄSNINGAR
Fredagen den 13 oktober 2017
Kl.08.30–15.00
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Förmiddag: Barns utsatthet för våld
Program

Presentation av föreläsare

08.30–09.00

Registrering med fika

09.00–09.10

Välkomna
Fredrik Selin

Anna L. Jonhed,
Universitetsadjunkt vid institutionen för juridik, psykologi och
socialt arbete på Örebro universitet

09.05–09.50

Utvecklingstraumas betydelse
för barns uppväxt. Reglering som
nyckelkoncept i en ny neurobiologisk
baserad traumaförståelse
Dag Ø Nordanger

09.50–10.20

Liten och trygg – att uppmärksamma
brottsutsatta barn
Fredrik Selin och Karin Wikman

10.20–10.40

Paus med frukt och kaffe

10.40–11.20

Utvecklingstraumas betydelse för
barns uppväxt (fortsättning)
Dag Ø Nordanger

11.20–12.10

Barn som upplevt våld i familjen –
vad talar för och mot umgänge
med en våldsutövande förälder?
Anna L. Jonhed

Eftermiddag: Olika sätt att
stödja brottsoffer
13.30–14.15
Ersättning till brottsoffer
Möter du personer som har blivit utsatta för brott i din
organisation? Vet du vilken rätt de har till ekonomisk ersättning? Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten, lär dig mer
om olika typer av ersättning som brottsoffer kan ha rätt till.
14.15–14.30
Från idé till projekt
Har din organisation projektidéer om hur ni kan stödja
brottsoffer? Behöver ni finansiering? Ivona Begic, Brottsoffermyndigheten, berättar hur Brottsofferfonden fungerar
och ger tips på vad ni ska tänka på inför en ansökan.
14.30–15.00 Frågor och avslutande fika
Bolla dina projektidéer och ställ frågor om ersättning.

Anna L Jonhed är socionom och disputerade våren 2016 med
en avhandling om barns relationer till sina våldsutövande fäder.
Hon har tidigare varit med och utvärderat stödinsatser till barn
som bevittnat våld och har även genomfört en utvärdering av ett
barnahus.
Dag Ø Nordanger
Specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid Ressurscenter
om våld, traumatisk stress och suicidprevention (RVTS) – väst och
professor vid Høyskolen på Vestlandet
Dag Ø Nordanger har under senare år mestadels ägnat sig åt
forskning och kunskapsutveckling, nationellt och internationellt,
rörande förståelse av och stöd till utvecklingstraumatiserade
barn. Han har också gett ut en lärobok i ämnet.
Fredrik Selin och Karin Wikman
Jurist respektive kommunikatör, Brottsoffermyndigheten
Karin Wikman har arbetat med att ta fram handledningen Liten
och trygg som finns på www.jagvillveta.se/forskola. Fredrik Selin
har bland annat utbildat personal från rättsväsendet om barn
som bevittnat våld och om unga sexualbrottsoffer.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Föreläsningarna är kostnadsfria, men
anmälan är obligatorisk. Det är möjligt
att delta under hela dagen eller enbart
under för- eller eftermiddagen. Klicka
på länkknappen så kommer du till
anmälningsformuläret på Brottsoffermyndighetens webbplats.

ANMÄLAN
– klicka här!

Anmäl dig senast den 9 oktober 2017
Har du frågor? Kontakta Ivona Begic, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 35,
E-post: ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se

www.brottsoffermyndigheten.se

