Webinar om rettspsykiatrisk sakkyndighet
for spesialister i barnepsykologi og barnepsykiatri
DATO: 16.12.21,
kl 12.00 – 15:00
Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og Fagutvalget for barn og ungdomspsykologi i NPF
inviterer til et tre-timers webinar for psykologspesialister i barne- og ungdomspsykologi, psykologer i
utdanningsløp for spesialiteten og psykologer med interesse for fagfeltet, samt barnepsykiatere.
På webinaret vil du få oversikt over de nye utilregnelighetsreglene og hvilke tilstander som den
sakkyndige skal vurdere opp mot. Du vil også få praktisk informasjon om hvilke forventninger
domstolen har til den sakkyndiges kompetanse og rolle, samt hvordan du kan tilegne deg slik
kompetanse. Barneombudet vil videre dele sine innspill knyttet til sin gjennomgang av saker der
ungdom har vært gjenstand for en rettspsykiatrisk undersøkelser og knyttet til barn som blir fengslet
eller dømt til forvaring.
Blant innlederne på webinaret møter du Barneombud og jurist Inga Bejer Engh, førstestatsadvokat
Bjørn Kristian Soknes fra Trøndelag statsadvokatembete (og representant for Riksadvokaten i NERS),
psykologspesialist og leder for NERS Svein Øverland og psykologspesialist Kjersti Karlsen fra Nasjonal
kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse.
Program
12:00 – 12.10 Velkommen ved fagutvalg for barn og ungdomspsykologi, NPF
12:10 – 13:00 «Hvorfor ble NERS startet og hva gjør vi?» - Svein Øverland, NERS
13:15 – 14.00 «De nye utilregnelighetsreglene for Dummies» - Bjørn Kristian Stoknes, Trøndelag
Statsadvokatembete
14.00 – 14:30 «Barneombudets undersøkelse, funn og anbefalinger»- Inga Bejer Engh,
Barneombudet
14:30 – 14:50 Spørsmål fra deltagere
14:40 – 14:00 Hva er neste steg om man vil lære mer? – Svein Øverland og Kjersti Karlsen
Som forberedelse anbefaler vi Barneombudets brev til Justisdepartementet;
https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/brev-til-myndighetene/funn-etter-gjennomgang-avsaker-der-barn-er-fengslet-i-perioden-2016-2019
Møtelenke sendes deltagere via påmeldingssystemet fredag uken før arrangementet. Arrangementet
er kostnadsfritt. Merk; arrangementet er kun for autorisert helsepersonell med erfaringsbakgrunn
som beskrevet over. Arrangør vil kunne etterspørre dokumentasjon på relevant autorisasjon.
Påmelding; https://www.deltager.no/event/rettpsykiatriwebinar
Opptak av webinaret kan gjøres tilgjengelig i etterkant ved forespørsel til svein.overland@stolav.no

