
 
 
 
 

 

KONFERANSE    
 

DATO:  23. oktober 2017 
STED:  SCANDIC HELL hotell, Sandfærhus 22, 7502 Hell 
  74844800   hell@scandichotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

BARNDOMMEN  

varer i generasjoner 

 

 

 

                                                                                                    
                              
 

 

       

 
 

 

  

 

 

 
 

 

FOREDRAGSHOLDERE 



 
 

 

       KJERSTI SANDNES 

er Cand.psycol med spesialitet i klinisk 
familiepsykologi. Nå er hun universitetslektor på 
RKBU Midt Norge (Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge - psykisk helse og barnevern). Hennes 
tidligere arbeidserfaringer er psykolog v/Møller 
kompetansesenter for hørselshemmede og psykolog i 
barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. 
Hun var også prosjektleder for 
Modellkommuneforsøket i Trondheim. Kjersti 
Sandnes er en svært etterspurt foredragsholder 
innenfor interessefeltene sine som er: sped- og 
småbarnsutvikling, tilknytning og barn av psykisk 
syke/rusmisbrukende foreldre, og foreldre/barn som 
lever med vold i familien.  
 

 

 

KARI KILLÈN:  
er sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved 
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring). Hun tok doktorgrad med 
avhandlingen Omsorgssvikt og barnemishandling i 
1988. Hun har i mange år undervist i Norden og 
internasjonalt. De siste årene har hun særlig forsket 
på tidlig foreldre/barn-samspill og tilknytning, og 
drevet med metodeutvikling knyttet til omsorgssvikt 
og forebyggende arbeid. Hun sier selv at hun møtte 
mye motstand i sin forskning, men nå blir hennes 
arbeid støttet av flere internasjonale forskere. Kari 
Killèn har skrevet bøker om temaet; Barndommen 
varer i generasjoner, Det sårbare barnet, 
Forebyggende arbeid i barnehagen, Sveket 1 og 2 og 
Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Bøkene er 
oversatt til en rekke språk. I 2002 mottok hun den 
internasjonale utmerkelsen Distinguished Career 
Award and Contributions to the Prevention of Child 
Maltreatment. I 2013 mottok hun Kongens 

fortjenestemedalje!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 



 

  
Kl. 08.00 - 08.30 Registrering 

 

Kl. 08.30 - 08.35 Velkomsthilsen og presentasjon av 

arrangørene 

 

Kl. 08.35 - 09.30 "Barn har det sjelden bedre enn 

sine foreldre" 

  Kjersti Sandnes   

 

Kl. 09.30 - 09.45 Pause 

 

Kl. 09.45 - 10.30 "Barn har det sjelden bedre enn 

sine foreldre" 

  Kjersti Sandnes   

Kl. 10.30 - 10.45 Pause 

 

Kl. 10.45 - 11.30 "Hvordan forstå barn som lever  

med alkoholmisbruk, andre 

former for vanskjøtsel og 

psykiske overgrep" 

  Kari Killèn   

 

Kl. 11.30 - 12.30 Lunsj 

 

Kl. 12.30 - 13.15 "Hvordan forstå barn, forts.  

  Kari Killèn   

 

Kl. 13.15 - 14.00  Pause 

 

Kl. 14.00 - 15.30  "Hvordan forstå barn, forts.  

  Kari Killèn 

 

    

Kl. 15.25 - 15.30 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  PÅMELDING 



 

Deltakeravgift er kr. 600,- pr. person. For de som 

ønsker å ha stand, betales kr. 620,- for standplass.  

Gi beskjed om standplass i påmeldingen. 

 

Meld på her:  

https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-

kurs-og-samlinger?RegistrationID=275 

 

 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2017 

NB! Ved avmelding etter 1. oktober, refunderes 

IKKE deltakeravgiften. 

 
 
 

ARRANGØR 
 

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-

Norge  

er et samtaletilbud for pårørende til 

rusmiddelavhengige. Vi er et supplement til tilbud 

kommuner, spesialisthelsetjenesten og 

pårørendeorganisasjoner gir, det er gratis og uten 

henvisning. Alle som opplever å ha nær tilknytning til 

en rusmiddelavhengig er velkommen til oss.  

Vi er ett av fem veiledningssentre i Norge. 

  

Kompetansesenter rus Midt Norge (KoRus)  

arbeider med ulike former for kompetanseutvikling opp 

mot ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og 

andre. Målet er å forebygge rusproblemer og å gi gode 

hjelpetilbud. KoRus Midt er ett av sju regionale 

kompetansesentre på rusfeltet i Norge.  

Vi har vårt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet. 

 

 

 

 

TAKK FOR ØKONOMISK STØTTE 
 

   

 

https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger?RegistrationID=275
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