Hindsgavl Konferencen 4. og 5. september 2017
Forskningsnetværket mod overgreb mod børn inviterer den 4. og 5. september 2017 til
8. Hindsgavl Konference på Hindsgavl Slot, v/Middelfart.
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i sårbare familier og hos flygtninge
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Direktør
Mimi Strange
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Forsker og Ph.d. i
sociologi
Helene Oldrup
SFI

Abstract:
Seksuelle overgreb mod børn og unge er fortsat et problem for børns
sundhed og velfærd, også i Danmark. Dette oplæg præsenterer resultater fra
en dansk undersøgelse, der måler omfanget af seksuel vold mod børn, vigtige
træk ved ofre og gerningsmænd og risikofaktorer. Den landsdækkende og
repræsentative undersøgelse blev gennemført i 2015 blandt 2000 elever i 8.
klasse på både normale og særlige skoler. Undersøgelsen måler seksuel vold
som blottelser, berøringer og forsøgt eller gennemført samleje. Vigtigste
resultater er, at omkring 12 pct. af alle unge har oplevet uønskede blottelser
og berøringer, mens 6 pct. oplevede uønskede forsøgt eller gennemført
samleje. Piger oplever oftere end drenge uønskede seksuelle krænkelser.
Vigtige risikofaktorer for at være offer for seksuel vold omfatter køn, bo med
en enlig far, psykologisk vold i familien og mangel på familie harmoni.
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Psykolog
Sarah Agnethe Andersen
JanusCentret

Psykolog
Tove Weis
JanusCentret

Psykolog og Ph.d. stud.
Sille Schandorph
Løkkegaard
Videnscenter for
Psykotraumatologi
Syddansk Universitet

Abstract:
33% af alle seksuelle overgreb begås af børn og unge. På trods heraf er
vidensfeltet vedrørende børn og unge med seksuelt bekymrende eller
krænkende adfærd begrænset sammenlignet med voksenområdet.
Eksisterende forskningsresultater peger dog på, at børn og unge med
seksuelle adfærdsproblemer er i risiko for udtalt mistrivsel. På baggrund af
JanusCentrets registerdata og psykologiske udredningsresultater vil
oplægget belyse en række parametre herunder overgrebsart, offer/krænkerrelation, familiære baggrundsfaktorer samt diagnoser før og efter
henvisningen, der gør denne målgruppe særligt sårbar. Der vil være fokus på
de specifikke karakteristika, der kendetegner anbragte børn og unge med
seksuelt bekymrende adfærd, samt hvordan deres livssituation sætter dem i
en dobbelt udsat position. Endelig vil det blive præsenteret, hvordan nye
analyser fra eksterne samarbejdspartnere har medvirket til en øget
nuancering i vores fælles forståelse af børn, der krænker andre børn.
Resultaterne understreger i fællesskab betydningen af rettidig underretning,
udredning og specialiseret behandling for en udbytterig intervention.

Abstract:
Viden om, hvordan potentielt traumatiske oplevelser påvirker yngre børn,
har været begrænset sammenlignet med eksisterende viden om ældre børn
og unges traumesymptomer. Nyere forskning viser, at yngre børns psykiske
liv påvirkes af traumatiske oplevelser i langt højere grad end tidligere
antaget. Det er derfor vigtigt, at der i udredningen af børn anvendes
udviklingssensitive udredningsinstrumenter til at vurdere symptomer på
traumatisering. Dette oplæg præsenterer udfordringer i forbindelse med
udredningen af yngre børn udsat for traumatiske oplevelser. Børn kan have
svært ved at tale om traumet og deres symptomer, fordi sproglige og
kognitive evner stadig er under udvikling, og børns traumesymptomer kan
fremstå anderledes end voksnes. Derudover bør forældre-barn-relationen
altid medtænkes i forståelsen af barnets traumereaktioner. Dernæst gives
der bud på, hvordan udfordringerne kan imødekommes med forskellige
udredningsinstrumenter, eksemplificeret ved DIPA, et klinisk interview af
forældre om deres barn og OCTS, en story stem-test med fortællinger og leg
med dukker.
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Psykolog
Pia Rathje
Center for Seksuelle
Overgreb,
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Socialrådgiver
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Center for Seksuelle
Overgreb,
Børneteamet

Psykolog
Vanessa SchmidtRasmussen
JanusCentret

Abstract:
Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet har siden
2001 tilbudt specialiseret tværfaglig rådgivning, undersøgelse og behandling
til mange børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Afsløring
af seksuelle overgreb mod et barn gør alle familier sårbare. Vi arbejder i
Børneteamet med behandling af det barn, der er blevet krænket, og dets
ikke-krænkende forældre.
Oplægget vil belyse Børneteamets behandlingsarbejde med de
intrafamiliære overgreb og vil især handle om de særlige problemstillinger,
der knytter sig til søskendeincest og overgreb fra biologisk forældre samt
overgreb fra andre nært beslægtede, som man fortsat har relation til i
familien. I Børneteamets behandling af barnet er der altid en parallel proces
mellem barnets samtaler med psykolog og forældrenes samtaler med
socialrådgiver. Vi vil i oplægget give eksempler på en række af de sorger,
kriser og dilemmaer, som optager henholdsvis barnet og ikke-krænkende
forælder, i behandlingsforløbet.

Abstract:
JanusCentret arbejder med børn og unge mellem 3-18 år, der udviser
seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Hovedparten af centrets
klienter er selv ’ofre for livet’ og således vokset op i sårbare familier præget
af omsorgssvigt, misbrug og overgreb. Halvdelen af klienterne er anbragte.
Vores oplæg vil have fokus på, hvordan vi i vores behandlingsarbejde
forholder os til, at disse børn og unge både er ofre men også selv har en
grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Vi vil således præsentere,
hvordan vi arbejder med børnenes og de unges egne traumer dels i form af
tidlig traumeterapi i forhold til de små børn samt EMDR til de lidt større
børn. Endelig vil vi sætte fokus på, hvordan vi arbejder med
overgrebsfokuseret behandling ift. de børn og unge, der selv har krænket.

Psykolog
Stine Tofte
JanusCentret

3/6

Faglig chef
Alex Kastrup Nielsen
TUBA

Abstract:
TUBA arbejder med sårbare unge i alderen 14-35 år, der oplever senfølger
efter opvæksten i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Ifølge
spørgeundersøgelser blandt 4300 af TUBAs unge er 45 % vokset op med
fysisk vold, 60 % med psykisk vold og 18 % har været udsat for seksuelle
overgreb. Mange unge i TUBA har symptomer på PTSD, depressive
symptomer og andre problemer som følge af deres belastede opvækst. TUBA
arbejder ud fra et pluralistisk perspektiv. Psykoterapien planlægges ud fra
de unges individuelle mål, og der udarbejdes en forandringsteori for hver
enkelt bruger. Vi adresserer de unges personlige problemer, mål og er
løbende opmærksomme på de symptomer, der viser sig i de validerede
skalaer, TUBA anvender. Tilgangen tager således ikke sit afsæt i diagnoser,
men er fokuseret på de symptomer og problemer, der hindrer den unges
trivsel og evne til at kunne fungere i hverdagen.

Afsnitsleder
Gitte Petersen
Børn og Unge,
Roskilde Kommune

Abstract:
Sikkerhedsplaner er navnet på en metode, som Roskilde Kommune har indført i
sager som alternativ til anbringelse. Anbringelse af børn udenfor hjemmet har store
konsekvenser for børns udvikling. Roskilde Kommune har derfor arbejdet med og
indført sikkerhedsplaner som forebyggende foranstaltning, hvor netværket
inddrages i løsningen af familiens og barnets problemer gennem tæt involvering af
det private netværk. Målgruppen for sikkerhedsplaner er familier, hvor en
anbringelse af barnet uden for hjemmet kan være umiddelbart forestående af
hensyn til barnets sikkerhed. Det gælder også i sager med eksempelvis vold, hvor
netværket inddrages i at skabe sikkerhed for barnet i hjemmet. Metoden har
betydet, at færre børn bliver anbragt udenfor deres hjem. Sikkerhedsplaner
kommer fra Australien og bygger på metoden Signs of Safety.

Underviser
Bill Bolloten
Foredragsholder fra
London

Bill is a teacher and education consultant. He specialises in work on refugees,
equality and diversity with schools and local authorities. Bill provides
training to education leaders and practitioners and has written several
publications including Home from Home: A guidance pack for the welcome
and inclusion of refugee children and families in school (Save the Children,
2004). In Denmark, Bill has been working with several municipalities as an
associate
consultant
with
the
EAL
Academy
(http://www.theealacademy.co.uk/dansk-som-andetsprog)
Abstract:
In his presentation, Bill Bolloten will outline the importance of
understanding of refugee children’s diverse experiences in their countries of
origin, through their migration journeys and in the country of asylum. Bill
will emphasise children and young people’s capacity to exercise agency, and
remain resourceful and resilient despite the stressful and disruptive events
they have experienced.
Bill will emphasise the key role of mainstream school and childcare settings
for restoring normal routines and promoting recovery and wellbeing
through developing friendships and a sense of belonging. He will share
some of the key strategies for schools to welcome and integrate new
arrivals, including admission and induction procedures, supporting learners
of Danish as an additional language, working with parents and developing
opportunities for all children to learn about refugees and migration.
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Centerchef
Hannah Bohn Vinkel
Center for dagtilbud og
skole
Hørsholm Kommune

Abstract:
En fortælling fra Hørsholm Kommune om arbejdet med flersprogede børn i
kommunens folkeskoler og daginstitutioner.
I den såkaldte ”Hørsholm model” starter børnene direkte i de almindelige
skoleklasser, og der arbejdes med både integration og sprog. Der er fokus på
at normalisere deres liv og på at bygge på børnenes styrker. Fortællingen
tager udgangspunkt i oplevelser fra London og fra arbejdet i skoler i
Hørsholm.

Sektionschef og
socialrådgiver
Mette Blauenfeldt
Center for Udsatte
Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp

Abstract:
En del af de flygtninge, der kommer til Danmark, har overlevet krig, vold og
tortur. For mange vil oplevelserne præge livet og integrationen i Danmark
mange år frem. Fra forskningen ved vi, at vilkårene her i eksilet har stor
betydning for flygtningenes mulighed for resiliens og heling. Oplægget vil
kort introducere til de nye flygtningegrupper, der er kommet til Danmark de
seneste år, samt deres oplevelser i hjemlandet og på vejen hertil. Dernæst de
rammer og vilkår der er for tilværelsen her, samt betydningen heraf for det
social- og sundhedsfaglige arbejde med målgruppen.

Psykolog
Talli Ungar Felding
Psykologisk Center
København

Abstract: J
eg skitserer i indlægget en model for, hvad der bredt betragtet og på tværs af
etnicitet og religion adskiller traditionel kultur, som vore uledsagede
flygtningeunge oftest er opvokset i, fra moderne dansk kultur. Jeg fokuserer
specielt på familiestrukturen og seksualitetens betydning i moderne og
traditionelle samfund.
Traditionalisme og modernitet er ikke absolutte størrelser. Forskellige
samfund og samfundsgrupper er i forskellig grad præget af traditionalisme
og modernitet – også blandt danskere. Hvilke faktorer afgør graden af
traditionalisme
hhv.
modernitet
i
uledsagede
flygtningeunges
verdensopfattelse? Med en viden om traditionalisme og modernitet ønsker
jeg at bidrage til færre misforståelser mellem uledsagede flygtningeunge og
danskere, bl.a. på det seksuelle område.
Abstract:
Arbejdet med traumatiserede flygtningebørn og deres familier: Et kort
overblik over dette arbejdsområde, og de kontekster som skal inddrages i en
forståelse. Hvad har børnene og deres familier brug for, og hvad kan vi
tilbyde?

Psykolog
Lars Koberg Christiansen
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Psykolog
Kuno Sørensen
Red Barnet
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Journalist, Tv-vært og
forfatter
Abdel Aziz Mahmoud
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