
Åbning af Hindsgavl Konference 2022 v. Mimi Strange 
 

Det er mig en stor glæde på Forskningsnetværkets vegne at byde jer hjertelig velkommen til den 

10.Hindsgavlkonference! Den finder sted med et års forsinkelse gr COVID; sidste konference var i 19 og 

afholdes jo normalt hvert 2. år 

Som altid er konferencen planlagt af medlemmer fra Netværket: I år repræsentanter fra Red Barnet, 

Socialstyrelsen, Børnehus Midt og Børnehus Hovedstaden samt  Januscentret.  

Konferencen holdes - som de tidligere år - i disse naturskønne omgivelser med fin forplejning, festmiddag i 

aften – og inden da – traditionen tro - vin og sang ved Lillebælt. For de af jer, der har været med i mange år, 

er der tale om glædeligt gensyn med en fin tradition. For nye er der noget at glæde sig til. 

I år har vi sat særligt fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af overgreb mod børn i en bred vifte:  

tidlig identifikation af børn, svenske erfaringer 

viden om overgreb -nyeste forskning,  

opsporing af overgreb i tandplejeindsatsen,  

opsporing af overgreb i politiet (via IT-redskabet SocialSøg),  

opsporing fra et sundhedsfagligt perspektiv og  

oplæg fra sverige om erfaringer med opsporing af online overgreb mod børn 

Alle temaerne, som I får præsenteret, kalder på tværfaglige og tværsektorielle indsatser: Fælles børn – 

fælles indsats – på et vidensbaseret grundlag 

Vi vil med dette særligt understrege hvor vigtigt samarbejdet på tværs af fag og sektorer er, når børn, der 

er udsatte på forskellige måder, skal hjælpes. Det er nødvendigt at de forskellige siloer eller søjler, vi hver 

især er del af, forbindes af en bjælke på tværs – så vi samarbejder og vidensdeler. I den forbindelse vil vi 

gerne opfordre til, at I deltagere også medtænker, hvem I kunne mangle/savne i samarbejdet om udsatte 

børn og unge. 

Vi er glade for, at der er repræsentanter fra så mange sektorer og faggrupper tilstede i dag. Dèt, at vi 

mødes om en fælles faglig forståelse, er i sig selv et skridt til at få styrket samarbejdet på tværs, og 

det håber vi har en afsmittende virkning – også når konferencedagene er slut. 

Kuno sørensen, tidl. Red Barnet, vil være konferencier & moderator og løbende introducere oplægsholdere 

og temaer, styre debatter mv  

Jeg giver hermed ordet til Kuno og ønsker alle en udbytterig konference og ikke mindst networking 


