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- i arbejdet med børn, unge og fami-
lier,  berørt af seksuelle overgreb og 
andre vanskelige livserfaringer.

At blive udsat for eller at udsætte andre for seksuelle 
overgreb/krænkelser og anden vold, er tabuiserede 
erfaringer, som det af mange årsager kan være svært 
at tale om. Der er også erfaringer, der altid har kon-
sekvenser for de nære relationer. På Rådgivningscentret 
har fokus i mange år været at forsøge at hjælpe netop 
disse børn og familier videre. Vi trækker på mange 
forskellige metoder, men fælles er, at vi har det rela-
tionelle perspektiv for øje. Vi ser barnet som kompe-
tent, men også som sårbart og afhængig af ansvarlige 
voksne. 

Indskrivning og morgenmad
Velkomst ved Rådmand Kristian Wurtz
Lars Svenning Andersen, Red Barnet:
Historisk indflyvning til konferencen
Pause
Benedicte Schilling: 
”Ståsteder, indsigter og udsigter”
Frokost
Haldor Øvreeide: 
”Barnet - fanget i relationer - med det vanskelige”
Afslutning på dagen

Morgenkaffe
Orientering om workshops og lokaliteter
Workshops
Frokost
Søren Hertz: 
”Børn og unge er ikke problemet, de viser problemet”
Afslutning på konferencen

Program

Vi ser det som vores opgave at facilitere en proces, hvor 
barnet og dets behov træder tydeligt frem, og forældre 
støttes i at drage omsorg for barnet. Siden 2013 har 
Børnehus Midt været en del af Rådgivningscentret. Det 
har tilført nye opgaver og et tæt tværsektorielt samarbe-
jde med sundhedsvæsen og politi. Vi ved, at barnet og 
familien befinder sig i andre og væsentligere kontekster 
end vores egen, og at samarbejde på tværs er en nød-
vendig del af hjælpen til familien. 

Vi glæder os til at præsentere ståsteder, indsigter og uds-
igter sammen med nogle vigtige inspiratorer for vores 
daglige arbejde og alle jer, som vi samarbejder med!

Sted, tilmelding 
og pris 
Dato:   30. og 31. august 2018

Sted:   Helnan Marselis Hotel 
  Strandvejen 25
  8000 Aarhus C

Tilmelding:  Senest 22. juni 2018 på   
  RC@msb.aarhus.dk

Anfør i din mail hvilke to workshops, du 
ønsker at deltage i. 

Pris:  1600 kr. 
  Indbetales på kontonr.   
  2211- 3494171073
  Anfør navn og arbejds-  
  plads.

Jubilæumskonference
30. og 31. august 2018

I anledning af Rådgivningscentrets 50 års jubilæum

Ståsteder, udsigter og 
indsigter 

Dag 1:

08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 - 10.00

10.00 – 10.15
10.15 – 12.00 

12.00 – 13.00
13.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Dag 2:

08.30 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 14.45

14.45 – 15.00
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Barnet - fanget i relasjoner -  med det van-
skelige - Hvordan kan vi kommunisere med 
barn og deres viktige voksne om krevende og 
følelsesmessige vanskelige livstema?
v/ spesialist i klinisk psykologi NPF Haldor Øvreeide, 
Institutt for familie og relasjonsutvikling
Barn trenger empatisk medopplevelse og ord for 
å forstå sine erfaringer og sin sammenheng. Og 
barn må få praktisere sine gjensidighetsegenskaper, 
og kjenne seg betydningsfull og tilhørende noen 
som kan gi deres behov og egenskaper stabil og 
troverdig oppmerksomhet. Utviklingsstøttende kom-
munikasjon - det vil si åpenhet og rom for barnets 
undring over sine erfaringer i en trygg ramme, er en 
forutsetning for psykisk helse og utvikling.

Børn og unge er ikke problemet. De viser 
problemet.
V/ børne - og ungdomspsykiater Søren Hertz
Igennem de sidste 50 år er der sket en bevægelse, 
hvor den stigende individualisering og konstruk-
tionerne om psykisk sygdom er blevet flettet 
sammen. Ud af dette er kommet opmærksomheden 
på hvad der er galt med barnet eller den unge – og 
udsathed har fået en biologisk dimension. Megen 
behandling får fokus på barnet, der er ramt og 
forældre som pårørende. Risikoen er, at børn bliver 
mere opgave end gave. Symptombehandling, ad-
færdskorrektion og evt. medicin bliver attraktivt. 

Ståsteder, indsigter og udsigter 
i vores syn på, hvad der bedst fremmer 
de sårbare børns udviklings- og læringspro-
cesser reflekteret i de kommunale behandling-
stilbud 
V/cand. psych. aut. Benedicte Schilling,
specialist og supervisor i børne-familiepsykologi 
Kommunernes børne- og familieforvaltninger har 
gennem de seneste 25 år udviklet deres tilbud til 
sårbare børn, unge og familier i hastigt tempo. I 
dette oplæg præsenteres overvejelser om de ståst-
eder, indsigter og visioner i udviklingen af vores pro-
fessionelle positioner samt tilkomsten af de behan-
dlingstilbud, som har fundet ståsted i kommunerne. 

Indlægsholdere
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Stabiliseringsprocesser i traumebehandling
Vi inviterer ind til at gå på opdagelse i, hvordan vi forstår og arbejder 
med traumer hos børn, unge og deres familier. Som del heraf vil vi 
se på betydningen af stabiliserende processer i traumebehandling.
Vi tager afsæt i det udviklingspsykologiske begreb tolerancevinduet, 
som er blevet en central model i vores arbejde med traumatiserede 
børn. 
Formidlere: Lars Junker, Mette B. Munksgaard, Louise B. Olsen, Elseb-
et Odgaard og Inge B. Laursen, Rådgivningscentret

Workshops

MIM er en struktureret legebaseret observationsteknik – er det en god 
idé?
Marchack Interaction Method (MIM ) undersøger den overordnede 
kvalitet og natur af relationen mellem forælder og barn . MIM består af 
en række opgaver, som forælder og barn udfører sammen. Opgaverne 
er designet til at tydeliggøre adfærd indenfor fire dimensioner af 
forælder-barn-interaktionen: struktur, engagement, omsorg og udfor-
dring. 
I Børnehuset anvendes metoden til udredning og på Rådgivningscen-
tret benyttes metoden i forbindelse med et behandlingsforløb. Vi vil 
gerne dele erfaringer og dilemmaer, som vi støder på, når vi anvender 
metoden. Der vil indgå øvelser og filmklip undervejs. 
Formidlere: Ditte Lottrup, Rådgivningscentret, Anne Katrine Hoppe, 
Børnehus Midt og Katrine Rankenberg, Børnehus Midt

Spædbarnsterapi / Tidlig traumeterapi
En psykoterapeutisk tilgang til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige år i 
barnets liv.
Metoden er inspireret af den franske psykoanalytiker og læge Francoise Dolto og 
hendes  elev Caroline Eliacheff, psykiater og psykoanalytiker.
 Med disse kvinders stærke udsagn: “Lad aldrig barnets smerte blive glemt” og 
“Alt usagt binder energi” ønsker vi at give jer en lille flig af teorien og tankerne bag 
metoden.
I forlængelse af det, vil vi vise videoeksempler fra vores kliniske arbejde.
Afslutningsvis besvarer vi gerne de spørgsmål, der eventuelt vil blive stillet.
Formidlere: Poul Gamborg, Rådgivningscentret, og Birgitte Morin, Børnehus Midt

Hvordan møder og forstår vi børn og unge, der har været seksuelt 
grænseoverskridende?
Workshoppen sætter fokus på den sårbare gruppe af børn og unge, 
der har haft seksuelt grænseoverskridende adfærd. De er i stor risiko 
for at blive ekskluderet og stigmatiseret, fordi den seksuelt grænse-
overskridende adfærd let udløser vrede og foragt i vores samfund. 
Derfor sætter vi fokus på forskellige reaktionsmønstre, som let akti-
veres i os, når vi møder børn, der har krænket andre seksuelt, samt 
hvor vigtigt det er, at vi i stedet bevarer en relevant og nuanceret 
forståelse af børnene og den kompleksitet der er i deres liv. 
Formidlere: Anne Stærk og Anne Munch Hansen, Rådgivningscentret

Du skal tilmelde dig to workshops. 
Husk at anføre hvilke ved tilmeldingen til konferencen. 


