Barnevern17

Bergen, 10. november 2017
Program
Når de minste og mest sårbare barna trenger samfunnets hjelp og beskyttelse. Tvangsadopsjon.
09.30-09.45

Velkommen

Direktør Pernille Pettersen Smith og daglig leder Torstein Røed

09.45-10.45 Avskjæring av familiebånd etter
omsorgsovertakelse. Refleksjoner over de åtte
barnevernssakene mot Norge som står for EMD.
Professor dr. juris Karl Harald Søvig

10.45-11.00

Pause

11.00-11.45 Adopsjon som barneverntiltak – et
forskningsprosjekt på oppdrag fra Bufdir

13.45-14.00

Pause

14.00-14.45 Vold og annen omsorgssvikt mot spedog småbarn – særlig fokus på baby shaken syndrome.
Undersøkelser og omsorg med barnets perspektiv.
Barnelegens rolle. Overlege Claus Møller, Barneklinikken i Bergen
14.45-15.00

Pause

15.00-16.00 Om å gi barn en forsvarlig oppvekst.
Har barnehjernen noe den skulle ha sagt?
Psykolog Magne Raundalen

Professor PhD i statsvitenskap Marit Skivenes

16.00-16.10

11.45-12.45

16.10-17.00 Betydningen av allianse for effekten
av hjelpetiltak i familier med sped- og småbarn.

Lunsj

12.45-13.45 Utvikling, samspill og tilknytning. Hvordan
avdekke omsorgssvikt hos sped- og småbarn
Psykologspesialist Mette Sund Sjøvold - Aline poliklinikk

Pause

Psykolog Øyvind Kvello

18.30 Middag

Foredragsholdere
Karl Harald Søvig

Claus Møller

Professor ved Universitetet i Bergen siden 2009. Ble dr. juris i 2005 på
avhandlingen Tvang overfor rusmiddelavhengige. Har tidligere jobbet
som konstituert tingrettsdommer, lagdommer og fylkesnemndsleder. Jobber særlig med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor
mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i
barnevernet. Han har skrevet en rekke artikler og bokkapitler innenfor
barnevernsfeltet. Har vært medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for
familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål siden 2003.

Claus Møller er utdannet cand.med ved Københavns Universitet. Han
er norsk spesialist i barnesykdommer. Jobber i dag som overlege ved
Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Møller er dansk, men
har arbeidet 27 år i Norge, hele tiden som barnelegespesialist ved Universitetssykehusene i Tromsø og Bergen. Møller har de siste 20 årene
hatt en særlig faglig interesse i sosialpediatri, herunder utredninger for
ulike typer barnemishandling og seksuelle overgrep, og har i dag ansvaret for dette feltet ved Barneklinikken. Han har i det siste også vært
brukt som rettsoppnevnt sakkyndig i straffesaker for domstolene.

Marit Skivenes

Magne Raundalen

Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved
Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er professor
II ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskulen på Vestlandet.
Hun fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant
tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo,
og deretter tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier
(UiB). Senere jobbet hun som førsteamanuensis og professor i tre år
ved avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Skivenes har
også vært tilknyttet LOS-senteret/Uni Rokkansenteret som forsker.

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi, barn. Han har hovedsakelig arbeidet med barn, unge og familier i krise- og krigssituasjoner.
Han har vært knyttet til Universitetet i Oslo (1969-1975) og Universitet i Bergen (1976-1990). Han har også arbeidet på Barneklinikken for
familier til barn med kreft og vært knyttet til Senter for Krisepsykologi
fra 1990 og frem til dags dato. Han er internasjonalt anerkjent for sitt
arbeid med å utvikle hjelp til krigsrammede barn, hjemme og ute. Han
var president i UNICEF-NORGE i 12 år, og har hatt rådgivings-oppdrag
for Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Raundalen har skrevet

Mette Sund Sjøvold

Øyvind Kvello

Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist og leder ved Aline poliklinikk
i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har lang erfaring som
psykolog, og har de siste 18 årene arbeidet innen sped- og småbarnsfeltet ved Aline. Hun har tidligere sittet to perioder i Barnesakkyndig kommisjon, og underviser i utredning og behandling av sped- og
småbarn i risiko og deres omsorgspersoner. Hun er også utdannet
Marte Meo terapeut og supervisor. Utviklingspsykologi, utviklingspsykopatologi, tilknytning og effekter av rus og utviklingstraumer hos små
barn, er områder der hun har særskilt kompetanse. Mette Sund Sjøvold

Øyvind Kvello er professor ved NTNU. Han har doktorgrad i utviklingspsykologi og er forsker ved RBUP Øst og Sør, professor II i psykologi
ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet og har bistillinger ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad og
ved barneverntjenestene i Stavanger og Malvik. Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT,
familievernet og barnevernet. Kvello har skrevet flere forskningsartikler,
bidratt i en rekke nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere
for flere hjelpetjenester. Kvello – modellen, en modell for målrettet

