SMISO Elverum har gleden av å invitere til et kompetansehevende
og høyaktuelt kurs som omhandler

SEKSUELL SKADELIG ATFERD
HOS BARN OG UNGE (SSA)
Foredragsholder er psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen ved RVTS Øst.
Kurset vil være særlig relevant for helsesøstre, sosiallærere, barneverntjeneste,
kommunepsykologer, kommunelege, PPT og barnehage, SFO- og skoleansatte.

Tid: Tirsdag 27.november, klokken 9:00 – 15:00
Onsdag 28.november, klokken 9:00 – 12:00
Sted: Kommunehuset Folkvang i Elverum. Lærerskolealleèn 1.
I det store auditoriet. Kurset har enkel bevertning.

Kurset gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd hos barn og
unge. Det undervises i verktøyet «Trafikklyset» som en hjelp for å definere hva som
anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Hefte er rimelig og kan
kjøpes her: https://www.hertervigforlag.no/butikk/trafikklyset-seksuell-atferd-hosbarn-og-ungdom/ Det presenteres også tips om hvordan forholde seg til informasjonen
og hva som skal gjøre videre ved bekymring. Forebygging og å tidlig kunne reagere ved
bekymringsfull og skadelig seksuell atferd vil være et tema. Det handler om å ha et fokus på
barns og ungdommens seksualitet og å kunne rettlede/veilede som trygge voksne. Altså å vite
om hva som er normalt, hensiktsmessig og kunne se når barn/ungdom tråkker utenfor dette.
Barn og ungdoms forhold til internett og hvordan seksualiteten fremstår blir også tematisert.

Interesse for og påmelding til kurset skjer ved å ta kontakt pr e- post på:
heidi@smisoelverum.no. Ved spørsmål ring SMISO Elverum på 97159810.
Først til mølla prinsippet som gjelder!

Barn og ungdom med problematisk og
skadelig seksuell atferd
SMISO Elverum opplever at instanser som jobber med barn og unge ofte er veldig usikre når
det kommer til barn og unge som begår skadelig eller krenkende seksuelle atferd. Vi ser at
mange er i kontakt med disse barna og ungdommene og har savnet tilgang til kunnskap og
kompetanse. Det kan være skremmende atferd som vekker sterk bekymring og usikkerhet.
Hva er normalt eller unormalt? Hvem bør man samarbeide med og hva er anbefalt å gjøre?
Dette har seminaret fokus på.
I dag går vi ut fra at mellom 30-50% av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person
som er under 18 år. Bak en skadelig seksuell atferd kan det være mange ulike behov som egne
traumer og omsorgssvikt til individuelle faktorer som reguleringsvansker.
Dersom barn med seksualitet på avveie får tidlig nok og god nok hjelp vil 9 av 10 mest
sannynlig ikke begå nye overgrep igjen. Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for
alvorlig atferdsforstyrrelse i diagnosesystemet ICD-10, og vil kunne få alvorlige
konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye
erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep
gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte, basert på konkrete verktøy og
manualer.
Christian Lunde-Hanssen er psykologspesialist, gruppeleder,
foreleser og veileder på metodeutdanningen for kognitiv
atferdsterapi i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.
Han har kompetanse på generell utredning og behandling av
psykiske lidelser. Han har spesialisert kunnskap innenfor
angst, depresjon og atferdsforstyrrelse, herunder
risikovurderinger og utredning/behandling av skadelig seksuell atferd. Christian har også bred
erfaring som behandler og veileder innenfor kognitiv atferdsterapi, og har 15 års erfaring fra
1-3. linje tjenesten for psykisk helsevern med barn og ungdom. Christian har også erfaring fra
privatpraksis med voksne, er sertifisert PMTO-terapeut og har vært med å veilede i
«Mestrende barn»-prosjektet ved RBUP. Han jobber i Seksjon for utdanning i
behandlingsarbeid og er særlig opptatt av barn og ungdom som har en problematisk/skadelig
seksuell atferd og som har behov for kartlegging og utredning

