
30. september - 01. oktober 2019  
Clarion Hotel & Congress Trondheim

«Det e itj nå som kjæm tå sæ sjøl» 

Jubileumskonferanse - Statens barnehus Trondheim



Statens barnehus Trondheim er 10 år i år! I samarbeid med Redd Barna Region Midt 
arrangerer vi jubileumskonferanse med fokus på vold og overgrep mot barn og unge.


Foredragsholdere 
Vi er stolte av å kunne presentere foredragsholdere som på ulike måter jobber for å bedre 
barn og unges oppvekstvilkår. 




Arne Kristian Myhre - overlege, St. Olavs Hospital 
Arne K. Myhre er barnelege og arbeider hovedsakelig som overlege i 
sosialpediatri ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital 
og ved Barnehuset i Trondheim. Han tok doktorgraden i 2004 på et 
tema knyttet til medisinsk utredning av seksuelle overgrep mot barn. 
Myhre er nestleder i Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin i 
Den rettsmedisinske kommisjon og har en bistilling som 
førsteamanuensis ved NTNU.


Svein Kristian Øverland - psykolog, Trondheim fengsel 
Svein Øverland er leder av Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske 
funksjoner og rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. 
Han har arbeidet med personer med alvorlige 
personlighetsforstyrrelser, ustabilitet og lovbrudd i mange år. Svein 
er utdannet barnepsykolog og rettspsykolog.





Astrid Røsland Seim - overlege, BUP klinikk-St. Olavs hospital 
Astrid Røsland Seim er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
(2012). Hun er overlege på barneteam ved Barne- og ungdoms-
psykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, og stipendiat ved RKBU Midt-
Norge. Hun jobber med en doktorgrad med tema Tilknytnings-
forstyrrelser hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Seim brenner 
for å hjelpe barn og unge med relasjonelle traumer og andre 
traumeerfaringer som forstyrrer deres utvikling og fungering.

 

Marianne Høyer - politiadvokat II, Trøndelag politidistrikt 
Marianne Høyer har jobbet i mange år med vold og seksuelle 
overgrep mot barn og voksne. Hun er kjent med hvor vanskelig det 
kan være, særlig for barn, å dele en historie om seksuelle overgrep 
med politi, barnevern eller helsevesen. Derfor er hun opptatt av nye 
måter for politiet å søke å avdekke og stanse denne type 
kriminalitet. Hun har vært involvert i opprettelse av gruppa SOBI i 
Trøndelag politidistrikt og er opptatt av å dele kunnskap til andre om 
fagfeltet slik at ulike aktører i samfunnet kan motvirke dette 
omfattende samfunnsproblemet.




Gunn Berget - seniorrådgiver, Ullensaker kommune 
Gunn Berget jobber i dag som seniorrådgiver i barneverntjenesten i 
Ullensaker kommune med hovedfokus på implementering av 
traumesensitivt barnevern i tjenesten, og med veiledning av 
fosterhjem. I 2018 skrev hun en masteroppgave som omhandlet 
barns opplevelse av å være i tilrettelagte avhør på barnehus.





Terje Bjøranger - jurist, Kripos 
Terje Bjøranger er jurist og har jobbet mange år i UDI og i politiet, 
både  som leder av utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt, og 
4 år som politiadvokat ved Kripos. I UDI ledet han Kompetanseteam 
mot æresrelatert vold – et samarbeid mellom UDI, politiet og Røde 
Kors. Som politiadvokat ved Kripos jobber han med juridiske 
problemstillinger knyttet til internasjonalt straffesaksarbeid.




Mette Sund Sjøvold - Psykologspesialist, Alternativ til Vold 
Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist ansatt ved Alternativ til Vold, 
som er et frivillig behandlingstilbud til voksne som utøver vold i nære 
relasjoner og deres familier. Hun er barnespesialist og har jobbet i mange 
år innenfor det byomfattende barnevernet i Oslo ved tidligere Aline 
spedbarnsenter. Hun er faglig engasjert i barn utsatt for vold og 
omsorgssvikt, spesielt de yngste barna og er medforfatter av fagboken 
«De minste barnas stemme – utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og 
småbarn». Hun har også jobbet som sakkyndig i barnevernssaker og 
vært medlem av Barnesakkyndig kommisjon.





Kaja Hegg - rådgiver, Redd Barna 
Kaja Hegg er utdannet sosiolog og arbeider som rådgiver i Redd 
Barna med særlig ansvar for barns rett til beskyttelse og deltakelse 
på nett og sosiale medier. Hegg arbeider særlig med å styrke barns 
rett til å hørt og medvirke slik at vi får bedre innblikk i barns 
risikosituasjon på nett, at voksne blir mer relevante støttespillere på 
nett og at vi får innblikk i nye og bedre løsninger på hvordan vi bedre 
kan skape en mer ansvarlig og positiv nettkultur.




Arrangementansvarlige: 

Helle Leinslie - seksjonsleder Statens barnehus Trondheim 
Inger Elisabeth Einan - regionsleder Redd Barna region midt 



30. september 2019 
09.00-09.45		 Registrering

09.45-10.00		 Kulturelt innslag

10.00-10.15 	 Åpning ved Justisdepartementet/Politidirektoratet

10.15-10.25		 Innledning ved Politimester Nils Kristian Moe

10.25-10.35		 Juridiske perspektiver og tilbakeblikk-Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes

10.40-11.45		 Monica Sydgård - Leder Norgesprogrammet Redd Barna

	 	 	 «Hvis du liker meg må du dele et bilde» - Kaja Hegg 	 	 	 	
	 	 	 «Tåler noen barn mer juling» - Inger Elisabeth Einan

11.45-12.00		 Pause

12.00-13.00 	 Om medisinske undersøkelser, nasjonalt register og Barnevoldsutvalget 

	 	 	 ved overlege Arne K. Myhre

13.00-14.00		 Lunsj

14.00-14.50 	 Hvordan forstå vold sett ut ifra utøver, partner og barns perspektiv

	 	 	 Mette Sund Sjøvold - Alternativ til Vold

14.50-15.00		 Pause

15.00-16.00		 Barns opplevelser i tilrettelagte avhør på barnehuset - Gunn Berget

16.00-16.30 	 Barnehusets arbeid med barn som utviser skadelig seksualisert atferd

18.30		 	 Festmiddag


01. oktober 2019 
08.30-09.00		 Barnehusets gruppetilbud til barn og foreldre - vold i nære relasjoner

09.00-10.00		 Æresrelatert vold og tvangsekteskap - Terje Bjørnanger

10.00-10.15		 Pause

10.15-11.00		 Sjarm, manipulasjon og trusler i partnervold- og 

	 	 	 foreldrekonfliktsaker - Svein Kristian Øverland 

11.00-11.30		 Barnehusets erfaringer fra Delbart? og arbeid med jentegruppe

11.30-12.30		 Lunsj

12.30-13.15 	 Politiets arbeid med nettovergrep - Marianne Høyer

13.15-13.30		 Pause

13.30-14.30		 Behandling av traumer og EMDR som verktøy - Astrid Røsland Seim

14.30-15.00 	 Oppsummering og veien videre - Helle Leinslie


Påmelding 
Deltakeravgift kr 1950,- pr. person.

Festmiddag med tapas og underholdning kr 550,- pr. pers (eks. drikke). 
Siste frist for påmelding onsdag 26.06.19

Nettside: http://jubileumbarnehus.no

Hotellopphold under konferansen kan bestilles på groups.cl.trondheim@choice.no eller pr. 
telefon 73925500. Husk å oppgi konferansekode: GR 013532

Det søkes til advokatforeningen og psykologforeningen om «godkjent videreutdanning» etter 
konferansen er avholdt.

Konferansier: Overraskelse	 	 	 	 Forsidebilde: «It’s time to come home» 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	          Aina Flatjord-Nilsen, Giclèe

mailto:groups.cl.trondheim@choice.no

