Välkomna till

Tisdagen den 20 september kl 09.30-16.15
på Konsert & Kongress i Linköping.
PROGRAM
8.45 – 9.30

Anmälan och drop in fika

9.30 – 9.45

Välkomna!

9.45 – 11.45

Tryggve Balldin
Relation – en livsviktig fråga

11.45 – 12.45

Lunch (ingår)

12.45 – 14.15

Pernilla Leviner

14.15 – 14.45

Fikapaus

14.45 – 16.15

Sara Hedrenius

Rättsligt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck

Krisstöd – att stärka människors motståndskraft.

KOSTNAD
300 kr, lunch ingår.
ATT HITTA TILL KONSERT & KONGRESS
http://konsertkongress.se/node/43

Vi ska vara i konferensrummet Operan.
ANMÄLAN
Anmälan sker på bifogad blankett, senast 30 augusti. Viss begränsning av platser.
FRÅGOR
Har ni frågor är ni välkomna att ringa 013-26 36 67.

Save the date!
Vi vill passa på att informera om att Barnafrid bjuder in till nätverksdag för Barnahus
den 21 september. Nätverksdagen kommer att innehålla en föreläsning, en presentation av Västerås
Barnahus och diskussioner kring arbetet på de olika Barnahusen. Program kommer i början
av maj. Alla som är inbjudna till Barnahusdagen är även välkomna på detta.

FÖRELÄSARNA
TRYGGVE BALLDIN
”Relation – en livsviktig fråga”
• Hur hänger beteende och relation ihop?
• Varför är icke vald ensamhet så farlig?
• Om relationer är så bra, varför exkluderar vi vissa och hur ser den processen ut?
• Vad har hjärnans uppbyggnad och stress med relationer att göra?
• Tekniker i förändringsarbete för att möjliggöra inkludering i relationer?
Tryggve Balldin är socionom, leg.psykoterapeut samt handledare i psykoterapi. Han arbetar med och
utbildar i socialt och psykoterapeutiskt förändringsarbete, både nationellt och internationellt.
Arbetstiden fördelas mellan kliniskt arbete, forskning, handledning och utbildning. Han har 20 års
erfarenhet av behandling, forskning, handledning samt implementering av modeller.
PERNILLA LEVINER
Rättsligt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck - barn och ungas rätt till skydd,
föräldrars rätt och skyldigheter som vårdnadshavare samt myndigheters ansvar
Under föreläsningen beskrivs och diskuteras det rättsliga ansvar som samhällets aktörers
(exempelvis skolor, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och åklagare samt
domstolar) har att agera för att stödja och skydda barn och ungdomar som har utsatts
eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Pernilla behandlar i sin
föreläsning frågor om barn och ungas rätt till skydd från våld och utsatthet, hur barn och
ungas rättigheter förhåller sig till föräldrars rätt som vårdnadshavare, myndigheters
rättsliga ansvar och befogenheter (inkluderande möjligheter och skyldigheter att anmäla,
utreda och ingripa) samt frågor gällande samverkan och sekretess. Fokus ligger på att
utifrån en juridisk grund diskutera dilemman som kan uppstå i hedersrelaterade
ärenden.
Pernilla Leviner är docent i offentlig rätt med inriktning på barnrätt och socialrätt vid
Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon har bl.a. forskat om socialtjänstens särskilda ansvar
för att skydda barn och unga, domstolars roll och funktion i LVU-ärenden, innebörden av det svenska
agaförbudet och bedriver just nu ett forskningsprojekt som rör barns delaktighet genom rättsliga
ombud. Pernilla var under 2012-2013 gästforskare vid Monash University, Melbourne, Australien och
är under vårterminen 2016 gästforskare på Faculty of Law, Oxford University.
SARA HEDRENIUS
Krisstöd – att stärka människors motståndskraft.
De senaste åren har kunskapsutvecklingen inom området varit snabb. Modern kunskap om krisstöd
har delvis förändrat inriktningen på det tidiga stödet. Under föreläsningen kommer vi att gå igenom de
senaste rönen och fokusera på tillämpning av bästa tillgängliga kunskap.
Ur innehållet:
·
Modern kunskap om krisstöd och nya rekommendationer
·
Barns rektioner och behov när det händer
·
5 grundläggande principer för tidigt krisstöd
·
Psykologisk första hjälpen - tillämpning av bästa tillgängliga kunskap
Sara Hedrenius är sakkunnig i krisstöd, Svenska Röda Korset. Hon har de senaste 20
åren arbetat med krisberedskapsfrågor och är specialiserad på krisstöd. Sara är
medförfattare till böckerna ”Ett annat liv”, ”Stödja familjer i kris” och ”Krisstöd att
stärka människors motståndskraft”.

ANMÄLAN TILL BARNAHUSDAGEN, DEN 20 SEPTEMBER 2016.

Namn:

Arbetsplats:

Mailadress:

Telefonnummer:

Fakturaadress:

Organisationsnummer:

Ev allergi:

Anmälningsblanketten kan skickas in på olika sätt:
E-post:
anna.m.petersson@regionostergotland.se
Post:
Barnahus Linköping
US Hagadal
581 85 Linköping
Fax:
010-103 50 86
Sista anmälningsdag:

30 augusti

Anmälan är bindande. Det kan bli viss begränsning av platser.

VARMT VÄLKOMMEN!

