Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

GCK anordnar 2-3 april 2014 workshop om Övergrepp mot barn
Hur skall vi hjälpa barn och anhöriga (som kan vara misstänkta förövare)
att leva vidare efter en anmälan om övergrepp?
Föreläsare: Annika Källestedt, socionom, kurator på BUP, leg familjeterapeut
Lars Westerström, barn- och ungdomspsykiater, leg familjeterapeut
Innehållet de två dagarna bygger på ledarnas erfarenheter från BUP Köping/Västmanland
och Hans och Greta-mottagningen i Örebro som Lars Westerström var med och startade.
Bakgrund Majoriteten av föräldrarna (92 %) tar avstånd från kroppslig bestraffning av barn
men ändå blir 14 % av barnen slagna av föräldrarna (allmänna barnhuset 2011). 5 % har
blivit utsatta för allvarlig misshandel (sparkar, skållning, slag med tillhyggen). 30 % av
föräldrarna uppger att de knuffat eller ruskat sitt barn. Ca 5 % (eller fler) av alla barn utsätts
för sexuella övergrepp under uppväxten.
Vi skall definiera de olika juridiska begreppen och vad polis/åklagare gör, vad socialtjänstens
uppdrag är och vad behandling/stöd innebär. På många håll i Sverige har s.k. barnahus
inrättats. Dessa erbjuder olika typer av insatser som varierar från ställe till ställe. De
utredningar som gjorts av barnahusverksamheten visar att barnen bemöts bättre men samtidigt
beskrivs en juridifiering, det vill säga juridiken kommer först, sedan skyddet och sist
behandlingen. Behandling diskuteras knappast alls i utredningarna. Förundersökning inleds
inte (eller läggs ned) i ca 80 % av fallen. Vi skall speciellt titta på de fall där man inte får full
klarhet vad som har hänt. Vi har arbetat med dessa fall med en speciell, systemteoretiskt
grundad modell som bland annat innehåller hypotetiska frågor.
Dag 1 Teori och praktiska exempel
Föreläsning med gruppdiskussioner om övergrepp och hur dessa misstankar skall hanteras
inom olika myndigheter, skola, socialtjänst och BUP.
Dag 2 Fördjupning/träning i intervjuteknik
Fördjupning runt arbetet med familjerna samt de unga (både inom BUP och elevvård samt
socialtjänst etc). Övningar av olika typiska samtal med ickeförövande förälder, den
misstänkte, och den utsatta. Möjlighet att ta upp fall till diskussion.
Workshopen är relevant för utredare och behandlare inom: Socialtjänst, BUP, vuxenpsykiatri,
Barnahus, Åklagare, polis, skola, sjukvård m.fl. som kommer i kontakt med barn som utsatts
och deras familjer.
Tid

2-3 april 2014 kl. 09.00-16.00

Plats

Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Nya Varvet, Byggnad 25, Aulan
Spårvagn 11 mot Saltholmen. Följ allén mot älven. För närmare vägbeskrivning
se www.nordiskahälsovårdshögskolan.se

Kostnad

1 800kr (moms 450 kr tillkommer) I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmälan Mejla namn och fakturaadress samt namn på workshopen senast 10 mars 2014 till
info@gck.nu Anmälan är bindande efter fakturautskick som sker fyra veckor
innan workshop.
Ytterligare info, kontakta Eva Hellberg info@gck.nu
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