
Kurs i grunnleggende fagkunnskap 
om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA)

PHBUP i Møre og Romsdal og RVTS Midt inviterer til en fagdag om barn og unge med problematisk og skadelig 
seksuell atferd.

Dato og sted : Tirsdag 28.mai Parken Scandic hotell, Ålesund kl 0930-1500. Registrering fra kl 0900.

Formål: Gi grunnleggende fagkunnskap  og bevissthet om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA). Delemner: 
Om normal og bekymringsfull seksuell utvikling. Om barn og unge som utfører bekymringsfull og skadelig seksuell 
atferd. Om bruk av porno. Gjennomgang av og gruppearbeid til verktøyet «Trafikklyset».

Målgruppe: Ansatte ved Bup. I tillegg inviterer Bup 1.linjetjenestene med på kurset. 
(Ansatte ved barnehage og skole, kommunalt barnevern, helsesøstre, fastleger, kommunale psykologer, ansvarlige 
for PU tiltak, BUFetat, Barnehus, Konfliktråd, Friomsorgen m.fl.)

Forelesere: Foredragsholdere fra det regionale nettverket REBESSA; rådgiver Marita Sandvik (Brøset
kompetansesenter), familieterapeut Tina Sæther (Bup Nidarø) og psykolog phd Oddfrid Skorpe Tennfjord (RVTS 
Midt). 

Pris: Gratis (inkl kaffe/te/småmat og lunsj  samt kursmateriell). 
Obs! Bindende påmelding innen mandag 20.mai pga at vi bestiller kursmateriell, mat og drikke etter antall 
påmeldte. Ikke møtt vil bli belastet med kr 500. 

Påmelding: 
Bupansatte skal melde seg på til egen leder.  
Alle andre skal melde seg på via https://rvtsmidt.no/event/kurs-i-grunnleggende-fagkunnskap-om-problematisk-og-
skadelig-seksuell-atferd-alesund/ (klikk på lenka) eller se www.rvtsmidt.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no eller mobil 41104319. 

Arrangør: Bup Møre og Romsdal i samarbeid med RVTS Midt og V 27 Betanien Bergen. 
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Program 
28.mai 2019 kl 0930-1500 (registrering fra kl 0900) i Scandic Parken hotell, Ålesund

(kl 0900-0930: Registrering og oppmøte) 

kl 0930-1015: Normal seksuell utvikling
kl 1015-1130: Om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd
kl 1130-1230: Hotellunsj 
kl 1230-1300: Om porno og digitale krenkelser
Kl 1300-1400: «Trafikklyset» og jobbing med case (inkl info om Aim2) 
kl 1415-1445: Om seksuallovbrudd, inkl. lover om produksjon og distribuering av «nudes
kl 1445-1500: Om håndtering av SSA. Flytskjema over instanser involvert og hvor man kan 
få veiledning og konsultasjon.


