Forebygging av vold mot kvinner og barn, med spesielt fokus på gravide:
hvordan arbeide tverrfaglig?
- En konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert!
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, 3.etg
Tidspunkt: Onsdag 30. nov. 2016, kl. 12.00 til 16.30
Ansvarlig arrangør: Kvinneuniversitetet i Norden og Den norske jordmorforening

PROGRAM:
Kl. 12.00: Oppmøte. Registrering. Kaffe/te, enkel servering.
Kl. 12.30: Velkommen. Orientering om bakgrunnen for seminaret og om dagens program. Av
Arna Meisfjord, Kvinneuniversitet i Norden og Kirsten Jørgensen, leder Den norske
jordmorforeningen
Kl. 12.35: Kristin Håland, forsker og spesialkonsulent, Sør-Borgestad klinikken. Vold mot
gravide: Hvem er hun og hvem er han?
Kl. 13.15: Paneldialog. Panelinnlegg ved personer fra praksisfeltet:
-

Jordmor Annett Michelsen, kommunejordmor
Lærer og lærerutdanner Marian Børli Sivertsen, Nord Universitet
Barnevernspedagog Gunhild Johnsen, teamleder Rana barneverntjeneste
Daglig leder Inger-Lise W Larsen, Oslo Krisesenter
Representant fra politiet, navn kommer senere
Fastlege Fuk-Tai Poon Sundvor, Spesialist i allmennmedisin Oslo

Kort innledning fra alle i panelet rundt disse spørsmålene:
-

-

-

Hva synes vi at vi i vår profesjon er flink på i møte med utsatte barn/kvinner?
 Hvilken instans samarbeider vi bra med? Hvordan?
 Forslag til konkrete tiltak i samarbeid med andre for å
forebygge?
Har vi det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å gjøre jobben vi mener vi bør
gjøre/jobben vi er satt til?
 Hvis ikke: hva trenger vi?
Noe spesielt som jeg ønsker å løfte frem i arbeidet med forebygging av vold
mot kvinner og barn?

Kl. 14.15: Spørsmål til panelet. Omorganisering til gruppesamling - idemyldring. Påfylling av
kaffe/te. Gjennomgang av opplegget i gruppediskusjonen v/ Gunhild Vehusheia.
Kl. 14.30: Gruppesamtale
1. Hva er nå-situasjonen i din profesjon/i din virkelighet hva gjelder
a. kunnskap om vold?
b. aktivt arbeid med forebygging mot vold?
c. ev samarbeid med andre instanser?
d. Ønske om samarbeid/erfaringer med andre instanser?
2. Hvilken kunnskap trenger dere mer om i din egen profesjon/som privatperson for å
både forebygge og avdekke vold mot kvinner og barn?
3. Annet du brenner inne med i dette arbeidet?
Kl. 15.15: Tilbakemelding i plenum
Kl. 15.30: Litt inspirasjon å ta med seg hjem igjen
Advokatfullmektig Marit Vik forteller om en klient og møtet med familien hennes – hvorfor
og hvordan ble det gjennomført et møte med familien for å få slutt på vold?
Kl. 15.45 – 16.15: Oppsummering ved politioverbetjent / fagkoordinator familievoldsanalyse
Hans Petter Kielland. Kort refleksjon.
Kl. 16.15: Avslutning, takk for laget og lykke til i det videre arbeidet!

