
PROGRAM SEMINARIER HVB/Familjehem 2021

08.00 Registrering och morgonkaffe. OBS! Ingen smörgås serveras till morgonkaffet! 

09.00 Allmän information om dagen.  

09.15* Våld och sexuellt våld i ungas partnerrelationer (Ulla Thorslund)

Ulla arbetar inom det forensiska fältet där hon utbildar och handleder verksamheter såsom Polisen, 
Kriminalvården och SiS/HVB-hem. Ulla kommer att föreläsa om våld och sexuellt våld i ungas 
partnerrelationer, om vikten av att tidigt uppmärksamma detta och sätta in rätt nivå av insatser för att 
förebygga att dessa ungdomar växer upp och blir vuxna våldsutövare och våldtäktsmän.

10.15 Förmiddagskaffe inkl. smörgås och besök hos utställare. 

11.00* Traumatisering hos barn - Väck den björn som sover!  (Poa Samuelberg, Moa Mannheimer 
och Sofia Bidö) Med stöd och behandling på rätt nivå samt ett bra bemötande minskar vi de negativa 
konsekvenserna efter utsatthet och bidrar till varaktig förbättring. Föreläsningen ger dig traumakunskap och 
konkreta verktyg i mötet med barn och deras föräldrar. Vi ger exempel på hur de som möter barn kan ställa 
frågor vid utsatthet för våld och övergrepp, ge bästa möjliga stöd och specifik kunskap om barn och 
traumatisering vilket är grunden för att som professionell känna sig trygg i arbetet.
"Väck den björn som sover!" är ett uttryck som finns etablerat i många kulturer. Det beskriver vår rädsla att 
göra ont värre och vår impuls att vilja undvika obehag och ångest. Det kan kännas skönt i stunden att slippa 
prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det sällan till hjälp. Modern traumaforskning visar 
att det som barn är mest hjälpta av efter övergrepp och våldsupplevelser är ett varmt och rakt förhållningssätt 
som inte väjer för svåra känslor. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och 
utsatta barn inte ska smyga tyst förbi utan försiktigt väcka ”björnen”. Det innebär att det som hänt får ord och 
genom att närma sig minnet, ett steg i taget, under bästa tänkbara förutsättningar får barnet hjälp att komma 
vidare utan att fastna i rädsla, oro och ångest. Men med stöd och behandling på rätt nivå samt ett bra 
bemötande minskar vi de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidrar till varaktig förbättring. 
Föreläsningen ger dig traumakunskap och konkreta verktyg i mötet med barn och deras föräldrar.

12.15 LUNCH 

13.15* Ett liv som präglats av våld och utanförskap (Toni Tuunainen) Föreläser om kriminalitet, kriser, 
sorger, trauman, hot, våld och missbruk samt livsstilsförändringar. Toni Tuunainen är aktuell med den 
nyutgivna biografin "Jag var Sveriges mest jagade rånare". Boken handlar om Tonis uppväxt, åren som 
yrkeskriminell samt vägen ur kriminaliteten. Tonis liv har till stor del präglats av hot, våld och utanförskap. Idag 
arbetar Toni brottsförebyggande som sakkunnig coach och föreläsare.

14.15 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare. 

14.45 Toni Tuunainen fortsätter...

15.45 Utvärdering av dagen och avslut. 

* Med reservation för ändring i talarordning




