
Målgruppe: 
Kurset er meget relevant for ansatte i PP‐tjenesten, veiledningstjenesten, i barne ‐ og  

ungdomspsykiatrien, kompetansesentre, barnevern, helse – og sosialsektor, skoleledere, lærere,  
helsesøstre, sosionomer, barnevernspedagoger, leger, tannleger og andre interesserte 

 
Foredragsholdere: 

 Andreas Haugeland, Hilde Sirnes og Janicke Bauge Lund

Samfunnet snakker mer og mer om traumer og overgrepshistorier. Det som beskrives er gjerne antall 
 overgrep, hvem som stod rundt, hjelpeapparatets rolle og ikke minst rettsvesenets dom og vurdering.  

På denne konferansen skal vi BAKENFOR HISTORIENE og bli med to nå voksne inn i rommet der det vonde 
skjedde og veien videre. Gjennom sofasamtaler med prest og familieterapeut Hilde Sirnes, skal vi belyse 

overgrepsutsattes tanker og opplevelser av det de ble utsatt for i barne og ungdomsårene og videre. 
Gjennom samtalene  formidler  terapeuten sine tanker om det å våge oss inn i dette vanskelige «rommet». 

Når vi går bakenfor  overskriftene er det også for å gi kunnskap om hvor konkret man kan spørre.

TØR VI SNAKKE OM DET?

Mandag 15. mai 2023, kl. 09.00 ‐ 16.00 
 

VID Vitenskapelige høgskole i Oslo, tidligere Diakonhjemmets Høgskole 
Diakonveien 12‐18, 0370 OSLO

En annerledes konferanse om overgrep, erfaringer og konsekvenser.  
Hva kan vi gjøre og hva kan vi snakke om? 
En konferanse om å være utsatt for overgrep



P R O G R A M  P R O G R A M  
MANDAG 15. MAI 2023

 Andreas Haugeland, Hilde Sirnes og Janicke Bauge Lund

Kl. 08.30 – 09.00    REGISTRERING    
 
Kl. 09.00 – 09.15    PRESENTASJON 
 

Kl. 09.15 ‐ 10.00  OM TRAUMER OG BEHANDLING 
Om traumetyper, traumereaksjoner, gjenopplevelse, triggere og langtidsutfordringer. Erfaringsdeling fra både tsu‐
namien,  stormen Katarina, samt brå ungdomsdødsfall på mindre steder. 
Foredragsholder Hilde Sirnes 
 
Kl. 12.30 – 13.30 PAUSE 
 

Kl. 10.15 – 12.15  SOFAPRAT 
Andreas Haugeland og Hilde Sirnes prater om Andreas sin overgrepshistorie.  
Andreas forteller sine opplevelser og Hilde forteller om terapeut/samtaleutfordringene i  behandlingsforløpet. 
I mange år leter jeg febrilsk for å finne noen å dele min innerste historie om alle voldtektene og overgrepene med. 
Jeg følte skam og skyldfølelse (noe som var helt sprøtt egentlig så liten som jeg var når det skjedde). Det vonde 
måtte ut og deles det bare visste jeg. Jeg hadde behov for å si det jeg hadde opplevd høyt med mine egne ord, for 
å se om noen fortsatt likte meg, selv hvor svart og stygt det jeg hadde vært del av var. 
Spørsmål fra salen. 
 
Kl. 12.15 – 13.00 LUNSJ 
 

Kl. 13.00 – 14.45  SOFAPRAT  
Janicke Bauge Lund og Hilde Sirnes prater om Janickes overgrepshistorie, om rus og dødsfall, veien ut, det å bli 
mamma og erfaringskonsulent. 
Når vi ikke kan/tør/vil/vet å snakke om det blir det mye vanskeligere og mer komplisert enn nødvendig. Vi blir jo 
eksperter på å snakke oss selv ned, gi de negative følelsene rom til å vokse. Jeg`et forsvinner gradvis og forakten 
over seg selv og skammen inne i oss, som ikke er vår, blir vranglære. Da trenger vi gode medmennesker som tør å 
snakke om det, tør å lytte, snakke seg inn i det mørkeste dypet av skam og forakt. De vonde følelsene blir da nor‐
malisert og lettere å bære.  
Hilde beskriver underveis samtaleutfordringene. 
Spørsmål fra salen. 
 
Kl. 14.45 – 15.00 PAUSE 
 

Kl. 15.00 – 16.00  AVSLUTNINGSFOREDRAG 
Når livet tar en U‐sving. Hvem er vi blitt med alle våre erfaringer så langt i livet. 
Foredragsholder Hilde Sirnes



Andreas Haugeland  
Gift 1 barn på 3 ½ år. Bor på Abelsnes utenfor Flekkefjord 
Overgrepsutsatt – 100 % ufør fra april 2014 
Overgrep fra 12 – 15,5 år, annenhver uke i 3 år (minst 80 til sammen) 
En av de mest alvorlige overgrepssaker som hadde gått for retten i  
Norge på denne tiden. 
Vært på Modum Bad på Traumeavdeling i 2 perioder 
Prøver å bruke historien slik at man kan forhindre at andre  
utsettes for  overgrep. 
Er aktiv når helsa tillater det, liker å holde på med ved, snekring,  
mekking og båtlivet. 

Hilde Sirnes  
Sjømannsprest for studenter Europa Øst. 
Utdannet Teolog og familieterapeut 
Familieterapeut ved Vest‐Agder Familiekontor 
Sjømannprest i Bangkok/Pattaya og New Orleans 
Prost i Lister Prosti, Sykehusprest Sørlandet Sykehus 
Familieterapeut ABUP og Lyngdal helsestasjon 
Erfaring i krisearbeid fra blandt annet Tsunamien og gjennoppbygning 
etter stormen Katarina, senest nå Halloweenulykken i Seoul. 
Krisearbeid ved overgrep, selvmord og ulykker/sykdom. 
Kursholder for bedrifter og studenter. 
 
Janicke Bauge Lund 
Mamma til to døtre, 17 og 20 år 
Fra Kvinesdal, bor og jobber i Flekkefjord.  
Jobbet som erfaringskonsulent i psykisk helse og rus siden 2014 
Overgrepsutsatt fra ca. 4‐5års alder fram til 12 år. Overgriper ble dømt, 
men rømte landet 
Ønsker å dele historien for å forhindre at andre utsettes for overgrep, 
men også gi terapeuter trygghet i møte med overgrepsutsatte. Hvordan 
tørre å snakke om det? 

FOREDRAGSHOLDERE:

Villa KLM er stedet du bare har drømt om og som 
egner seg til mange formål. Villaen er et stort hus 
med plass til mange, 600 kvadratmeter på en 3 mål 
stor eiendom med stort svømmebasseng, utegrill,   
rik vegetasjon av sydlandske planter og et fullt utstyrt 
hus med plass til opp til 22 personer+ .  
Se www.klm‐lahnstein.com for mer info



TØR VI SNAKKE OM DET? 
MANDAG 15. MAI 2023 KL. 09.00‐16.00 
VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE I OSLO, TIDLIGERE 
DIAKONHJEMMETS HØGSKOLE

Returadresse:  
KLM-Lahnstein a.s. 
v/ Jan Harald Kjærre 
Storgt. 13A 
4550 Farsund
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PÅMELDINGSFRIST:  15. APRIL 2023 
Etteranmeldte vil få plass så langt det er mulig. 
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER. SKRIV TYDELIG!

Jeg bekrefter min påmelding _____________________________________________________________________________________________________

PÅMELDINGSSKJEMA  
SENDES TIL:                                          
jan.harald@klm‐lahnstein.com  
 
Tlf. 900 98 460  
Kontaktperson: Jan Harald Kjærre

BESØK VÅR HJEMMESIDE: 

www.klm-lahnstein.com 
SE OGSÅ HER VÅRT SENTER I VILLAJOYOSA, ALICANTE, SPANIA

Etternavn:                                                                                                                                                          Fornavn:  

 

Tittel:                                             Tlf. arb.sted:                                                                    Tlf. privat: 

 

E‐postadresse arb.sted:                                                                                                             Annen E‐post:  

 

Faktura adr.:                                                                                                                                                       

 

 

 

Fakturainformasjon:                                                                                                                                       

Påmeldingen er bindende, og du vil motta faktura og bekreftelse fra KLM-Lahnstein AS

JEG MELDER MEG PÅ KONFERANSEN:

 
 
        Konferanseavgift ...................................kr        3.000,‐ 
          (inkl. bl.a. kaffepauser, lunch, møtefasiliteter)

AVBESTILLINGSREGLER  
Ved avbestilling inntil påmeldingfrist 
refunderes faktura med fradrag av kr. 
1000,‐. Ved avbestilling etter påmeldings‐
frist gis ingen refusjon.

FOR NÆRMERE INFORMASJON 
TA KONTAKT MED JAN HARALD 
KJÆRRE PÅ TELEFON 900 98 460 
ELLER EPOST SOM VIST OVER.


