
Medverkande  ANMÄL DIG för garanterad plats! info@hopp.org 
Fred Nyberg, professor i beroendeforskning, U-Fold, Uppsala universitet.  

Madeleine Cocozza, universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatri, MD, Socionom. Linköpings universitet 

Michael Larson, leg psykolog , leg psykoterapeut . Specialist i klinisk psykologi. Lärare och handledare i 
Traumafokuserad KBT. Utbildad i Prolonged Exposure (traumabehandling) av Edna Foa. Arbetar sedan 1995 
som behandlare på specialenhet för behandling av fysiska och sexuella övergrepp på barn (BUP-Elefanten) 

Camilla Halin, beteendevetare och socialsekreterare vid resursskolorna i Linköping kommun samt 
medforskare i evidensbaserad praktik för socialsekreterare  

Sara, Malin, Siv, Jonna, Johan och Ylva, HOPP Riks. Ansvariga för HOPP Café och HOPP Chatt. De är en av 
1,7 miljoner som lever med erfarenheter av sexuella övergrepp, polyviktimiserade och har påbörjat resan 
mot läkning.  
Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet. HOPP 
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Annika är ansvarig för verksamhetens utveckling. 

www.hopp.org 
Arrangeras av 

 HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Resursskolorna i Linköpings kommun, 
Novahuset i Linköping och Studieförbundet Vuxenskolan  

med stöd av Brottsofferfonden 



Mötesordförande Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som 
specialitet och HOPP JOUR ansvarig 

08.45 – 09.00 Registrering 
 

09.00 - 09.05 Välkommen att vara modig med oss! Sexuella övergrepp drabbar både pojkar 
och flickor, idag lever 1,7 miljoner i Sverige med erfarenheter av sexuella övergrepp från 
barndomen.  Camilla Halin Resursskolorna i Linköping och Annika Lundegårdh HOPP 
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.  
 

09.05 – 10.00  Barn som far illa och barnens rätt till skydd. Skyddsnätet behöver stärkas. 
Hur kan och ska det gå till? Vi kan förändra så att barn får det skydd de behöver. Hur ska vi 
jobba för att se barnen i tid. Om effektiva skyddsnät som ger hopp  Madeleine Cocozza 
 

10.00 – 10.20 Förfriskningar till självkostnadspris 
 

10.20 – 11.05 Barn som far illa och barnens rätt till skydd fortsättning Madeleine Cocozza 
 

11.10 – 12.00 Att leva med sexuella övergrepp, om vikten av att upptäcka och hjälpa barn i 
tid. Ylva, Malin, Siv, Jonna, Johan och Sara HOPP Riks 
 

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand 
 

13.00 – 13.45 Missbruk är vanligt efter sexuellt trauma och bäddar inte sällan för nya. Vad 
behöver vi veta för att kunna bryta mönster? Om stress- och belöningssystemet. 
Fred Nyberg 
 

13.50 – 14.45 Hjärnan är plastisk och det går att läka trauma. Fortsättning Fred Nyberg 
 

14.45 – 15.00 Förfriskningar finns till självkostnadspris 
 

15.00 – 15.45 HOPP ger stöd och råd utifrån modellen traumamedveten omsorg. Vad 
innebär det? Annika Lundegårdh, Ylva, Malin, Siv, Jonna, Johan och Sara HOPP Riks 
 

15.45 - 16.00 Frågor och samtal om hur vi kan skydda barn, vad vi kan göra när det hänt och 
hur läkning kan gå till för den som levt länge som brottsoffer.  

www.hopp.org  
HOPP Dagen är kostnadsfri, fika finns till självkostnadspris.  

Den 21 nov finns 30 platser vid dagprogram och kvällsprogram. 
Anmäl dig för garanterad plats info@hopp.org  

Om du bokat plats men inte kommer faktureras en avgift på 250 kr 
Anmäl dig till  Uppge  hur du deltar   

Välkommen att vara modig med oss, lär dig skydda barn! 

HOPP Dagen om sexuell utsatthet 21 nov 
Sal Karl-Johan, YYYYYY vägen 

mailto:info@hopp.org


Mötesordförande Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg 
som specialitet och HOPP JOUR ansvarig 
 

16.15-16.30 Registrering 
 

16.30 - 16.45 Välkommen att vara modig med oss! Vår verklighet som närstående till 
utsatta som lever med konsekvenser av sexuella övergrepp från barndomen. Camilla 
Halin, Resursskolorna i Linköping och Annika Lundegårdh HOPP Riksorganisationen mot 
sexuella övergrepp.  
 

16.45 – 17.10 Om vikten av att lyssna på barn när de berättar.  Att vara en av 1,7 miljoner 
som lever med erfarenhet av sexuella  övergrepp från barndomen. Ylva, Malin, Siv, Jonna, 
Johan och Sara HOPP Riks 
 

17.15 – 18.00  Trauma – vad är ett sexuellt trauma? Signaler och symtom Michael Larsson 
 

18.00 – 18.15 Förfriskningar och smörgås till självkostnadspris går till HOPP Linköping 
 

18.15 – 19.00  Traumabehandling. Om TF-KBT och andra behandlingsformer. Det går att 
läka trauma. Michael Larsson 
 

19.05 – 19.45 Sexuellt trauma ökar sårbarheten för ytterligare övergrepp. Så här har vi 
gjort för att skapa läkning och hantera våldet. Så här vill jag bli bemött för orka berätta om 
våldet jag varit utsatt för. Ylva, Malin, Siv, Jonna, Johan och Sara HOPP Riks 
 
19.45 – 20.30  Bemötande vad kan vi tänka på i mötet med den som har utsatts, den som 
begår sexuella övergrepp och deras närstående. Annika Lundegårdh 
 

20.30 – 21.15 HOPP ger mod att våga prata om sexuella övergrepp och våga handla. 
Tillsammans blir vi starka och skapar ett samhälle med mindre våld. Öppet för samtal där 
vi delar in oss i grupper. Samtalsledare Annika, Ylva, Malin, Siv, Jonna, Johan och Sara 
HOPP Riks 

www.hopp.org 
HOPP Dagen är kostnadsfri, fika finns till självkostnadspris.  

Den 21 nov finns 30 platser vid dagprogram och kvällsprogram. 
Anmäl dig för garanterad plats. Om du bokat plats men inte kommer faktureras en avgift 

på 250 kr. Anmäl dig till  info@hopp.org  
Uppge  hur du deltar   

Välkommen att vara modig med oss, lär dig skydda barn! 

HOPP Dagen om sexuell utsatthet 21 nov 

Sal Karl-Johan, YYYYYY vägen 
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