Inbjudan

Unga som har sex mot ersättning eller
skadar sig med sex – hur kan vi som
möter unga arbeta med detta?
Välkommen att delta på en kostnadsfri heldagskonferens om unga som skadar sig med
sex eller har sex mot ersättning - med fokus på elevhälsans arbete. Du kommer att få
ta del av den senaste forskningen på området samt få verktyg för hur du kan arbeta
med dessa frågor.
Forskning visar att 1 - 6 procent av alla elever i gymnasiets årskurs tre har erfarenhet av
sex mot ersättning eller sex i självskadande syfte. Debutålder är ca 15 år. Majoriteten har
innan första tillfället varit utsatta för sexuella övergrepp.
Med tanke på rådande samhällssituation med pågående smittspridning kommer de två
första tillfällena då konferensen arrangeras ske via digital plattform. Vår förhoppning är att
vi under slutet av våren har kommit till ett annat läge, där möjligheten för fysiska
konferenser åter är möjliga.
Datum

11 februari (digital), 16 mars (digital) 5 april (fysisk), 27 april
(fysisk) samt 5 maj (fysisk)

Plats

Digitalt via plattformen zoom alternativt fysiskt på Victory hotell,
Lilla Nygatan 5 (gamla stan).

Anmälan

via följande länk https://forms.gle/LVUSd4X7dSJnTusB6
Vi har maxantal av deltagare på de fysiska träffarna där först till
kvarn gäller.
Vid deltagande på fysisk konferens ingår givetvis fika och lunch.
Uppge behov av specialkost vid anmälan.

I samarbete med VG-regionen kommer det under våren 2022 erbjudas en
halvdagsutbildning i screeningformuläret SEXIT. Ett metodmaterial framtaget för att fånga
upp unga som är sexuellt risktagande eller riskutsatta. Uppge i din anmälan om du önskar
erhålla en inbjudan även till den utbildningen.

■ Mika Hälsa, Beroendecentrum Stockholm
■ Medborgarplatsen 25, Tfn 08-123 45 834

Preliminärt program
08.00

Registrering för de som deltar fysiskt

08.30

Introduktion

08.45

Sexuellt våld, sex mot ersättning och sex som självskada

09:30

Bensträckare

09:40
Att möta unga med erfarenhet av sex mot ersättning och sex
som självskada.
10:15

Fika

10:45

Sugardejting

11:30

Att möta unga med erfarenhet forts.

12.00

Lunch

13:15

Att möta personer med erfarenhet forts

14:30

Fika

15:00

SEXIT

16.00

Avslut och summering

Varmt välkomna!
Vid frågor välkomna att kontakta oss på asa.haggren@regionstockholm.se
Torun Carrfors, leg sjuksköterska
Åsa Haggren, leg barnmorska

Mika Hälsa är en mottagning i region Stockholms regi som träffar personer som har erfarenhet av sex
mot ersättning, sex som självskada eller annan sexuell utsatthet. Mottagningen har fått finansiering av
regionen för att under tre år erbjuda kompetenshöjande insatser riktat mot elevhälsan i Stockholms
läns gymnasieskolor

■ Mika Hälsa, Beroendecentrum Stockholm
■ Medborgarplatsen 25, Tfn 08-123 45 834

