
Oversikt over fellessamlinger for klinikernettverket i prosjektperioden 

2018-2021  

Fellessamling 1: Dato: 5 - 6.Mars 2018, Gardermoen 

Prosjektoppstart - mål og organisering, kompetansebehov, hva er ok, problematisk og eller skadelig seksuell 

atferd – teknologi-assistert(online)/ offline. Presentasjoner av styringsgruppens leder; Hans Stenby, Morten 

Lundgren (St.Olav) og fra prosjektledelsen/V27 Jensen/Kleive/Grov/Mørch. Gruppe. Plenumsdiskusjoner. 

Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold, Traumer og Stress (NKVTS) sine rapporter (nr.6/2016, nr.1/2017) 

v/Ingunn R. Askeland, Regionale ressurssentre om Vold, Traumer og Selvmordsforebygging (RVTS-ene) 

/Nasjonal (tverrsektoriell) kompetansegruppe v/Dagfinn Sørensen (stand-in for koordinator Oddfrid S. 

Tennfjord/RVTS Midt). 

 

Fellessamling 2: Dato: 31. mai -1. Juni 2018, Nydalen/Oslo 

Nordisk nettverks-konferanse i Oslo- Om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd. 

Plenumspresentasjoner av bl.a. Stuart Allardyce (Scotland), Christin Santiago-Calling (US), KRIPOS, Statens 

Barnehus, RVTS Øst og prosjektledelse/V27/NKVTS v/Monica Jensen. Arrangør: Nasjonal tverrsektoriell 

kompetansegruppe) – samt innlegg fra andre nordiske land (Danmark, Grønland, Island og Sverige). 

 

Fellessamling 3: Dato: 29 -30. Oktober 2018, Gardermoen 

Kurs i Teknologiassistert SSA («online») v/ Richard Swann (AIM/NSPCC forfatter UK),  

KRIPOS v/Hanne Andreassen 

Diverse prosjekt-tema av prosjektledelse (Jensen/Mørch/Grov) - gruppe-/plenumsdiskusjoner. 

 

Fellessamling 4: Dato: 24 -25. Januar 2019, Gardermoen 

NICE Guidelines ved medforfatter Fiona Campbell (Sheffield Univ. UK, stand-in for Simon Hackett),  

Behandling av seksuallovdømte eldre ungdom/voksne v/Pål Grøndahl,  

EMDR som metode i en SSA sak v/A. Savita Dalsboe (Trondheim) 

TVERS -teamene i Agder v/Per A. Lidbom og Hege Svegård (klinikernettverk) 

Diverse prosjekt-tema v/prosjektleder Jensen. Gruppe- og plenumsdrøftinger. 

 

Fellessamling 5: Dato: 12-13. Juni 2019, Nydalen/Oslo 

Tverrsektoriell nasjonal prekonferanse «Profesor»-verktøyet v/James R. Worling + Åpen nasjonal 

Nettverkskonferanse; «De er alle barn», i Oslo. Arr. RVTS Øst m.fl. Prosjektledelse/V27 sto for invitasjon, 

prekonferanse og finansiering av foredragsholder Worlings deltakelse i nært samarbeid med RVTS Øst og 

nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe. Plenumspresentasjoner av bl.a. Helle Kleive (V27/Betanien), Aina 

M. Haukaas (Oslo universitetssykehus) og Hanne R. Neitzel (Helse Møre og Romsdal) (alle med i 

klinikernettverket). 

 

Fellessamling 6: Dato: 16-17. Oktober 2019, Gardermoen 

SSA hos barn på autismespekter eller med lavere kognitiv fungering v/Peter Zachariassen (Oslo 

universitetssykehus) og Annie L. Mathiesen (Helse Bergen og med i klinikernettverket) 

Statens barnehus og SSA v/Are Evang (Tromsø) 

Rebessa og Ressursgruppen om vold i Midt v/Tina L. Sæther (St. Olav) og Hanne R. Neitzel (Helse Møre og 

Romsdal) (begge med i klinikernettverket)  

 

AIM Intervention (ny versjon 2019) nasjonalt kombinert oppdatering/instruktørkurs: 25.november.2019 

i Nydalen/Oslo v/ Christine McCarlie (AIM Associate/forfatter UK).  Arr.: Prosjektledelse/V27 i tett samarbeid 

med Nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe. Alle klinikerne i PHBU nettverket ble invitert til å delta. 7 

klinikere deltok og kan holde kurs i dette verktøyet. 

 

 

 



AIM3 Assessment (ny versjon 2019) nasjonalt kombinert oppdatering/instruktørkurs: 28.November 2019  

i Nydalen/Oslo v/Marcella Leonard (AIM Associate/forfatter UK). Arr.: Prosjektledelse/V27 i tett samarbeid 

med Nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe. Alle klinikerne i PHBU nettverket ble invitert til å delta. 6 

klinikere deltok og kan holde kurs i dette verktøyet. 

 

Fellessamling 7: Dato: 4-5. Februar 2020, Gardermoen 

Kurs: SSA kartlegging for barn under 12 år (AIM under 12) v/AIM manager/forfatter Carol Carson, AIM 

prosjektet UK 

 

Fellessamling 8: Dato: 18-19. November 2020, Digital (Skype) 

Gjenopprettende prosesser ved Vince Mercer (AIM prosjektet i UK, stilte opp for kort varsel da Karin Sten 

Madsen fra Danmark måtte melde akutt avbud pga. sykdom). Plenumspresentasjoner: «Konfliktrådet og deres 

arbeid i SSA saker», og «Gjenopprettende prosesser/ lokalt samarbeidsprosjekt i Hordaland» presentert av Eva 

Mørch (V27/klinikernettverk) og Espen Endresen (Konfliktrådet Hordaland). Intervju om Friomsorgens arbeid 

(video). Diverse prosjekt-tema v/prosjektledelse/V27 (MJ, EM). 

Denne digitale konferansen ble dessverre preget av en del tekniske vansker (jfr. wifi-kapasitet, lyd, pålogging). 

 

Fellessamling 9: Dato: 16-17. Februar 2021, Digital (Norsk helsenett) 

«Gendered responses to child sexual abuse. What does working with girls teach us about working with boys” v/ 

Sharon Wareham (CSM, Barnardos-stiftelsen) og Anthony Beech (professor, Birmingham Univ. UK).  

(Norske stikkord: jenter, kjønn, hjernen, SSA og seksuell utnyttelse) 

Journal i SSA saker v/Aina H. Midttun (Oslo universitetssykehus/klinikernettverk) 

Kalde og ufølsomme trekk – status v/Mette Hvalstad (Sykehuset Innlandet/klinikernettverk) 

Vestre Viken HF – eksempel på lokalt mandat i SSA arbeid i BUPA v/Gro I. Skjennum (Vestre 

Viken/klinikernettverk) 

NN-pasientsak – drøfting/innspill v/Hanne Digre og lokal kollega (Helse Fonna/klinikernettverk) 

Presentasjon av prosjekt-tema v/prosjektleder Jensen – plenumsdrøfting. 

 

Digital NOTA Konferanse (UK/International): Dato: 19.-21. Mai 2021 

Digitale plenumsforedrag om bl.a. behandling under tvang/sterkt eksternt tilsyn. Denne internasjonale 

konferansen var opprinnelig satt opp vår 2019 som tilstedekonferanse med bredere program. Alle i 

klinikernettverket fikk anledning til å delta. Individuell påmelding. 

 

Fellessamling 10: 19.-21.10.2021, Kristiansand 

Nasjonal prekonferanse og hovedkonferanse; «Våre barn» om problematisk og skadelig seksuell atferd.  

Forelesere fra UK, Sverige, Danmark og Norge hvor bl.a. teamleder Mørch fra V27/prosjektledelse holdt 

plenumspresentasjon om «gjenopprettende prosess/metode» og klinikerne Svegård og Fidje (Sørlandssykehuset) 

presenterte samarbeidsteamet TVERS. Alle i klinikernettverket fikk anledning til å delta. Individuell påmelding. 

 

Fellessamling 11: 23.-24.11.2021, Gardermoen 

AIM behandling, norsk versjon, oppdateringskurs v/ Eva Mørch (V27/Betanien) og Aina M. Haukaas (OUS) 

(begge med i klinikernettverket) 

Avrunding og evaluering av prosjektperiode (klinikernettverket/, styringsgruppe, Hdir og Betanien sykehus 

(V27/prosjektledelse og linjeledelse) 

 

 


