
 
 
 

  

 
 
 

Inviterer til 
MARSKONFERANSEN  

2016 
 

 Sex offenders – what professionals should know 

 Hvordan avdekke seksuelle overgrep hos barn 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Konferansen vil gi økt kunnskap om hvordan overgripere 
tilnærmer seg barn, og hva vi som profesjonelle må vite i 
forhold til overgriperes «groomingatferd».  Konferansen vil i 
tillegg gi kunnskap om viktigheten med å avdekke seksuelle 
overgrep tidlig, hva skal til for at en avdekking skal være trygg, 
hvordan snakke med barn på en slik måte at de kan fortelle, og 
hjelpeapparatet som en faglig landsby. 
 
Målgruppe:  
Fagpersoner, fosterforeldre, studenter, personer som selv har 
opplevd seksuelle overgrep og andre som har interesse. 

 
Tidspunkt: 7. mars 2016  
Sted: Scandic Hotell, Lerkendal, Trondheim  
Hotellet tilbyr overnatting med hyggelige priser.  
Oppgi konferansedeltakelse ved bestilling av overnatting.  
(lerkendal@scandichotels.com)  
 
Tid: 8:00 – 16:00  
Bindende påmelding innen 18 januar 2016:  
https://docs.google.com/forms/d/1F52Mv4ttj9S_xDwllJ1mkxcHt4aI5
uodalUlEeaepfc/viewform?usp=send_form  
 
NB; Vær raskt ute med påmelding for å sikre plass!  

Kursavgift (inkluderer lunsj og kaffe m/tilbehør):  
 

1500 kr. ordinær  

750 kr. student  
 
NB; Privatpersoner som er brukere av 
Smiso sitt tilbud melder seg på som 
student. 

https://docs.google.com/forms/d/1F52Mv4ttj9S_xDwllJ1mkxcHt4aI5uodalUlEeaepfc/viewform?usp=send_form%20
https://docs.google.com/forms/d/1F52Mv4ttj9S_xDwllJ1mkxcHt4aI5uodalUlEeaepfc/viewform?usp=send_form%20


 

 

  
 

 

 

 
 
 
Programmet:  
8:00 -8:30  Registrering og kaffe  
 
8:30 – 9:00  Åpning av konferansen  
 
9:00 – 10:00  Sex offenders – what professionals should know  

Cory Jewell Jensen  
 
10:00 – 10:30  Kaffepause  
 
10:30 – 11:30  Cory Jewell Jensen fortsetter  
 
11:30 – 12:30  Lunsj  
 
12:30 – 12:40  Kunstnerisk innslag  
 
12:40 – 14:15  Cory Jewell Jensen fortsetter  
 
14:15 – 14:45  Kaffepause  
 
14:45 – 16:45  Hvordan avdekke seksuelle overgrep hos barn 

Inge Nordhaug  
 
16:45 – 17:00  Avslutning 
 

 

 
 
Foredragsholdere:  
CORY JEWELL JENSEN, M.S, er direktør ved Senter for Atferds 
intervensjon i Beaverton, Oregon. Hun har jobbet med voksne 
overgripere og deres familier i 32 år og gir opplæring og/eller 
konsultasjon til The National Center for the Prosecution of Child Abuse, 
United States Army, NYPD Special Victim Units etc. Hun har mottatt en 
rekke priser for sitt arbeid samt utgikk en rekke artikler vedrørende 
behandling av seksualforbrytere, risikovurdering, samt forebygging av 
seksuelle overgrep mot barn. Hun brukes også ofte som et ekspertvitne 
i rettsaker. Her vil dere møte en svært engasjert dame som virkelig» 
brenner» for det hun snakker om.  
 
INGE NORDHAUG, Spesialkonsulent vold og seksuelle overgrep ved 
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 
RVTS vest.  
Inge Nordhaug har jobbet som klinisk sosionom innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrien i nærmere 30 år. Han har undervist i 
veiledningsmetodikk på høyskoler og har jobbet ved RVTS Vest siden 
2006. De 5 siste årene før RVTS Vest ledet han prosjektet «Støtte til 
seksuelt misbrukte barn» i region vest- som var et av prosjektene  som 
var grunnlaget for å opprette RVTS.  
Nordhaug vil gi oss den kunnskapen vi trenger for å bedre kunne 
avdekke seksuelle overgrep hos barn, hvordan  snakke med barn slik at 
de vil fortelle, og hvordan vi i hjelpeapparatet skal forholde oss. 
 



 


