Hindsgavl Konferencen
9. og 10. september 2019
Forskningsnetværket mod overgreb mod børn inviterer
den 9. og 10. september 2019 til 9. Hindsgavl Konference
på Hindsgavl Slot, v/Middelfart.

Ungdom Identitet og Overgreb
Konferencier: Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet

Dette års konference har overvejende fokus på informationssamfundets påvirkning
på unges udfordringer og udforskning af seksualiteten (især i puberteten) set i
forhold til offergørelse og krænkelser.
Puberteten er udviklingsfasen hvor barnet bevæger sig ind i en udforskning og
tilegnelse af voksenseksualiteten. Nysgerrigheden og de begrænsede erfaringer kan
på den ene side gøre de unge særligt sårbare i forhold til at blive udnyttet og gjort
til offer. På den anden side kan udforskningen af seksualiteten også føre til
udadrettede handlinger, som bliver til grænseoverskridende og krænkende adfærd.
De seksuelle temaer kan hos nogle indgå sammen med andre psykiske belastninger
og lede til indadrettede handlinger i form af selvskadende adfærd eller offergørelse i
andre sammenhænge.
Endelig kan puberteten også føre til erfaringer med at have seksuelle følelser, der
ikke ligner vennernes, f.eks. når de seksuelle følelser er rettet mod mindre børn.
De er alle temaer, som kalder på tværfaglige og tværsektorielle indsatser:
FÆLLES BØRN - FÆLLES INDSATS
PÅ ET VIDENSBASERET GRUNDLAG
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Program den 9. september 2019
08.30

Udlevering af navneskilte og konferencemappe
Formiddagskaffe/the med brød, frugt og grønt på buffet

09.50

Velkomst og introduktion

10.00

Sex som selvskadende adfærd – Oplægget holdes på engelsk

Direktør Mimi Strange, JanusCentret og psykolog Kuno
Sørensen, Red Barnet

Socionom og seniorlektor Linda Jonsson og læge og ph.d., Cecilie Fredlund, begge
ansat på Institut for Klinisk og Experimentel Medicin v. Barnafrid, Linköping
Universitet
SASI defineres som forsætlig, selvpåført skade i seksuelle situationer. Oplægget fokuserer
på sex som selvskadende adfærd baseret på viden fra klinisk praksis samt kvalitativ samt
kvantitativ forskning. I et svensk studie med 5750 unge deltagere opgav 3,2% af pigerne
og 0,8% af drengene, at de bevidst havde benyttet sex til at skade sig selv. SASI har stærk
sammenhæng med tidlige traumer og dårligt psykisk helbred. I oplægget sammenlignes
SASI med andre typer af selvskadende adfærd, og mulige behandlingsmetoder drøftes.

11.30

PAUSE - Formiddagskaffe/the på buffet

11.45

Unges datingadfærd 2018

Koordinator Christina Wind fra Reden Ung
Hvordan dater unge online? Hvilke uopfordrede seksuelle tilbud får de - og hvilke siger de
faktisk ”ja tak” til? Hvem kontakter de unge, og føler de unge sig krænkede? Er der forskel
på hvordan piger og drenge dater? Forskel på heteroseksuelle og homoseksuelle? Og hvad
med unge, der har anden kønsidentifikation eller seksualitet? Oplægget vil tage
udgangspunkt i Reden Ungs undersøgelse af 2000 unges datingadfærd, hvor vi gennem
sociale medier bl.a. spurgte de unge, om og hvordan de dater online, og hvad de støder ind
i, mens de bevæger sig på internettet.

12.30

FROKOST med 1 vand pr. person og kaffe/the på buffet
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13.30

Unges billeddelingspraksisser

Ph.d.- stipendiat på DPU, Aarhus Universitet Pernille Rasmussen
Pernille forsker i øjeblikket i unges deling af seksualiserede billeder. I oplægget udfordrer
Pernille forståelsen
af,
at
unges
seksualiserede billeddelingspraksisser
og
grænseoverskridelser kan reduceres til individuelle motiver om fx skødesløshed, liderlighed
eller hævn. Med udgangspunkt i konkrete eksempler forsøger hun at udvide forståelserne af
en ungdomskultur, hvor fænomener som seksualitet, identitet, fællesskaber, teknologi, køn
og normer hvirvler sig sammen på komplekse måder, der til tider kan virke chokerende og
uforståelige for voksne.

14.00

Digitale sexkrænkelser

Projektleder Mai Holm Hviid, Red Barnet
Med udgangspunkt i empiri fra Red Barnets undersøgelse i DeShame projektet samt
henvendelser til rådgivningstjenesten SletDet præsenterer Mai indsigter og resultater fra
Red Barnets arbejde med digitale sexkrænkelser blandt unge og de sociale dynamikker, som
kan ligge bag.

14.30

Ofrenes retsstilling

Advokat og partner i Njord Law Firm og bestyrelsesformand i Digitalt Ansvar,
Miriam Michaelsen
Miriam fortæller om sit arbejde som advokat for ofrene i sager om digitale sexkrænkelser og
hvorfor hun tog initiativ til at oprette foreningen DIGA (Digitalt Ansvar) som bringer mange
aktører sammen om at forbedre forholdene for digitalt sexkrænkede.

15.00

PAUSE - Eftermiddagskaffe/the med hjemmebag på buffet

15.30

Videoafhøringer af unge i sager med mistanke om seksuelle
overgreb

Kriminalassistent og videoafhører Dorte Søndergaard og tidligere politiassistent og
videoafhører v/Overgrebsgruppen i Københavns Politi Ann Westergaard Nielsen
To erfarne videoafhørere fortæller om deres erfaringer med afhøringer af unge i alderen 1317 år i sager med mistanke om seksuelle overgreb, herunder sager hvor unge er blevet
krænket via billeddeling på nettet. Oplægget berører bl.a. dilemmaer i.f.t. afhøringer af
unge, der selv udviser seksuel risikoadfærd og psykisk skrøbelige unge.

16.30

Er voldtægt gratis i Danmark?

Psykolog Pia Rathje og socialrådgiver Christel Hein Thrane fra Børneteamet i Center
for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet
Hvad sker der med piger, der har været udsat for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg, når
gerningsmanden ikke bliver dømt? Hvilke følelser, tanker og reaktioner efterlader det hos
den ramte?

17.30

Fællessang og forfriskninger v/Lillebælt

18.45

Aperitif

19.00

Festmiddag
Tilberedt af den kreative køkkenchef inkl. 2 glas vin
Evt. yderligere drikkevarer afregnes efter forbrug – individuelt
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Program den 10. september 2019
07.00

Morgenbuffet med hjemmebag og hjemmelavede specialiteter

09.00

Case

Chefpsykolog Mimi Strange, psykolog Martin Mogensen og sociolog Ida HaahrPedersen, JanusCentret
Dette oplæg sætter fokus på en 14-årig dreng, som har seksuelle tanker og fantasier om
yngre børn. Drengen og hans forældre ønsker hjælp til problemstillingen, og drengen starter
i terapi i JanusCentret. I oplægget fortælles om interviews med drengen og hans forældre,
samt om de terapeutiske/behandlingsmæssige perspektiver og overvejelser.

09.45

Anonym Adgang og Pædofile Peers

Ph.d.- studerende og projektassistent Mikkel Rask Pedersen
Længe har internettet kun været set som en katalysator for kriminalitet når det kommer til
pædofili. I denne PhD genovervejes vores forståelse af pædofiles færden online i en
undersøgelse af, hvordan vi kan bruge anonyme muligheder og peer-support til at skabe
bedre og mere tilgængelige rådgivnings- og behandlingsmuligheder.

10.20

Oplysning og rådgivning til unge pædofile
Psykolog Per Frederiksen, Red Barnet

Fra Sundhedsministeriet er der bevilget penge til anonym rådgivning og behandling til
mennesker med pædofile tanker. Red Barnet har budt ind på opgaven med oplysning og
rådgivning og trækker på erfaringer fra udlandet.

11.00

PAUSE – Formiddagskaffe/the på buffet

11.30

Undersøgelse af poly-viktimisering i overgrebssager mod børn
Ph.d.- studerende Ida Haahr-Pedersen

Børn og unge, som har været udsat for én type af vold eller overgreb, har ofte været udsat
for yderligere former for belastninger. Forskningslitteraturen peger på en stærk
sammenhæng mellem udsættelse for multiple og samtidige former for vold, overgreb eller
belastninger - også kaldet poly-viktimisering - og negative psykologiske følger.
Forskningsprojektet undersøger poly-viktimisering blandt børn og unge udredt i De Danske
Børnehuse.
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12.15

Poly-viktimisering – De dobbelt udsatte børn og deres
vanskeligheder
Klinisk børnepsykolog Sarah Bonnemann Egebæk, JanusCentret

I oplægget gennemgår Sarah casen fra JanusCentret om ’Mikkel’, som har oplevet mange
forskellige traumatiserende begivenheder i sit unge liv og hvor gentagende viktimisering er
et grundlæggende livsvilkår. Desuden præsenterer Sarah nogle af de nyeste dataopgørelser
om denne børnegruppe.

12.30

Opsamling
Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet
En orientering om nyheder, udgivelser og projekter på vej inden for temaet.
Herefter skal vi i fællesskab lave en opsamling på de vigtige spørgsmål:
•
•
•
•

13.00

Hvilke temaer er vigtige at prioritere i de kommende år?
Hvad kan deltagerne selv være med at ændre på frem til næste
Hindsgavl konference?
Hvor er der fagligt fortsat ’sorte huller’?
Gode ideer til næste konference?

FROKOST – To Go
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Praktiske oplysninger i forbindelse med betaling
og tilmelding samt tilmeldingsfrist
Pakke

Indhold

Pris

Betaling

1

Deltagelse begge dage d. 9. og 10. september
2019 inkl. overnatning og forplejning
Deltagelse begge dage d. 9. og 10. september
2019 i delt dobbeltværelse inkl. overnatning og
forplejning **
Deltagelse begge dage d. 9. og 10. september
2019 inkl. festmiddag uden overnatning
Deltagelse begge dage d. 9. og 10. september
2019 uden festmiddag og uden overnatning
Deltagelse d. 9. september 2019 inkl. festmiddag
uden overnatning
Deltagelse d. 9. eller 10. september 2019 uden
overnatning inkl. frokost. Påfør dato ved betaling *
Vegetarretter – kontakt
Konferencesekretær
Pia Hansen

3.750 kr.

Betalingslink

3.300 kr.

Betalingslink

2.700 kr.

Betalingslink

2.200 kr.

Betalingslink

1.600 kr.

Betalingslink

1.100 kr.

Betalingslink

2
3
4
5
6
OBS

forskningsnetvaerkcso.rigshospitalet@regionh.dk

** RABAT ved tilmelding af
2 personer på et
dobbeltværelse
* Kontakt sekretær for
hvilken dag, der ønskes

Praktiske oplysninger vedr. tjek ind og ud
fra Hindsgavl Slot og Sund og Skov
Værelserne vil være til disposition fra kl. 13.00 på ankomstdagen, og der er
Tjekkes ud inden kl. 10.00 på afrejsedagen.
Parkering – Tæt på slottet og gratis for konferencegæster
Trådløst internet – Forefindes på hele slottet og er gratis
Transport – Slottet ligger tæt ved motorvej E20 og 3 km fra Middelfart Togstation.
Bor du på Sund og Skov serveres morgenmad på Hindsgavl Slot.
Tjekkes ud inden kl. 10.00 på afrejsedagen.
Tilmelding og betaling er bindende og er efter ”først til mølle princippet”
Der kan kun betales med betalingskort.
Sidste tilmeldingsfrist 16. august 2019
Med venlig hilsen og på gensyn
Planlægningsgruppen i Forskningsnetværket;

½Direktør Mimi Strange, JanusCentret, psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet,
afdelingsleder Anette Baadsgaard, JanusCentret, daglig leder og afdelingslæge Birgitte
Boysen Kjær, Børneteamet, Center for Seksuelle Overgreb, leder Ditte Askerod Titel,
Børnehus Syd, psykolog og videnscenterkoordinator Louise Tækker, Børneteamet, Center
for Seksuelle Overgreb, psykolog Per Frederiksen, Red Barnet, leder Pernille Spitz,
Børnehus Hovedstaden.
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