
Ser vi gutta? Fagkonferanse om gutter og menn  

utsatt for seksuelle overgrep 
 

Hva vet vi om seksuelle overgrep mot gutter og menn?  

Hva skal til for at utsatte gutter og menn forteller, og hvordan bør  

helsevesen og hjelpeapparat møte dem? 

 

Torsdag 20. oktober 2016, kl. 9.00-16.00 

Røde Kors konferansesenter, Oslo 

 

Arrangør: Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) og Reform- ressurssenter for menn, med 

finansering fra ExtraStiftelsen.  

 

Påmelding innen 1. september på reform.no  

 

 

PROGRAM (nb- ikke endelig) 

 
Møteleder: André Oktay Dahl 
 
8.30 – 9.00 Registrering og kaffe 
 
9.00 – 9.30 Åpning v/ statssekretær Ove Vanebo, Justis- og beredskapsdepartementet   
 
9.30 – 10.20 Foredrag, Del I: Å sette overgrepsutsatte gutter og menn på agendaen 

 

«Hvorfor trykker vi ikke på katastrofealarmen?» 

  Om seksuelle overgrep mot gutter og menn, og hjelpetilbudet. 

  Inger Lise Stølsvik, SMISO Telemark (30 min) 

  Hva er viktig for utsatte menn i møte med hjelpeapparatet? 

  Svein Schøgren, Utsatt mann (20 min) 

 

10.20 – 10.35 Pause 
 
10.35 – 11.45 Foredrag, Del II (3 x 20 min): Mange ulike menn - med ulike behov? 
 

Hva sier forskningen – og hva vet vi lite om?   

Presentasjon av kartleggingen til prosjektet «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!» 

  Hedda Hakvåg, Reform – ressurssenter for menn 
 
  Tema 2: Minoritetsgutter og -menn (uavklart) 

 
Hvordan møter rusbehandlingen og rusomsorgen rusavhengige menn med 
overgrepserfaringer i bagasjen?  
Liese Recke, førstelektor og psykolog, VID vitenskapelige høgskole 

http://reform.no/pamelding-til-fagkonferanse-om-overgrepsutsatte-gutter-og-menn/


 
11.45 – 12.30 Lunsj 

 
12.30 – 12.45 Underholdning: Musikk ved Abdoulie Jallow 
 
12.45 - 13.30  Foredrag, Del III (2 x 20 min): 
  Maskulinitet som styrke og svakhet 
   

Menns mestringsstrategier etter overgrep 
Billy Castillo i samtale med Inger Lise Stølsvik, SMISO Telemark 

   

Tema 2: Er kjønnsperspektiv relevant for hjelpeapparatet og overgrepsforebygging?    

                           (uavklart) 

   

13.30 – 15.00    Parallelle workshoper (velg 1 av 3): 

 

  Workshop 1 – Forebyggende og avdekkende perspektiver 

  Hvorfor og hvordan snakke med gutter om seksuelle overgrep? 

  Bjørn Aasmoe, SMISO Tromsø 

  Workshop 2 - Brukerperspektivet 

Hva hjelper utsatte menn, og hva mangler i hjelpeapparatet?   

Jarle Holseter, Utsatt Mann  

 

  Workshop 3 - Avdekkende og behandlende perspektiver 

  Hvordan fremme interkulturell forståelse i hjelpeapparatet? 

Skeiv Verden  

   

15.00 – 15.15  Pause 
 
15.15 – 16.00 Oppsummering og veien videre 
 
 
 
Velkommen! For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Reform rådgiver Hedda Hakvåg på 
hedda@reform.no.  
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