AIM2 Utredning

Dag 1, 25. september

Kl.09:30-10:00
Kl.10:00 – 10:45

Registrering, kaffe & te
Velkommen, presentasjon, kort repetisjon fra AIM Basic

Kl.11:00-12:00

Nivådifferensiering – hvor er vi i dag? Kort historikk knyttet til
SSA verktøy. AIM2 utredningsveileder. Bruk og brukere.
Målgruppe. Om veilederen.
Lunsj

Kl.12.00-12:45
Kl.12:45-13:30

Forts. presentasjon av AIM2 utredningsveileder. Ledd og skåring.
Analyse.

Kl.13:45-14:45

Utredningsteam. Praksisøvelse. Erfaringsutveksling.

Kl.15:00-16:00

AIM2 utredningsveileder. Bruk knyttet til beslektede
populasjoner.

Dag 2, 26. september
Kl.08:30-09:00
Kl.09:00-09:45

Fremmøte/registrering. Kaffe & te.
Velkommen
Utredningsteam – praksisøvelse

Kl.10:00-11:30

Forts. utredningsteam. Erfaringsutveksling.
Beslektede populasjoner hvis behov. SSA online
kartlegging.
Lunsj

Kl..11:30-12:15
Kl..12:15 – 13:00

Forts. SSA online.
Trygghetsplaner

Kl.13:15 – 14.30
Kl. 14:30-15:00

Utredningsteam – praksisøvelse. Erfaringsutveksling.
Oppsummering. Evaluering. Kort info om AIM
behandlingskurs.

Kurs i Aim2 utredning
Dato: Onsdag 25. og torsdag 26. september 2019
Sted: Vestnes fjordhotell, Møre og Romsdal
Målgruppe: BUP, Barnehus, kommunepsykologer, kommunalt barnevern, enkelte
institusjoner/forsterkede fosterhjem, familievernkontorer, konfliktrådet
(ungdomsoppfølging/ungdomsstraff), ungdomsfengsler, m.m.
Forelesere: Aim2-autoriserte foredragsholdere Eva Mørch (V27) og Marita Sandvik
(Brøset kompetansesenter).
Pris: 500 (dekker lunsj og kursmateriell).
Kurset er godkjent av NPF som 10t vedlikeholdsaktivitet.
Obs! Max 40 plasser.
Dersom du får problemer med påmelding, kontakt
Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no
Arrangør: RVTS Midt og Regional nettverkgsgruppe om barn og unge med
bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (Rebessa) i samarbeid med V27 BUP
Betanien Bergen.

Om Aim
•

•

•

Formål med kurset: Gi fagpersoner som jobber direkte med barn og unge
opplæring i AIM2 utredningsmanual + trygghetsplanlegging, risikovurdering og
kartlegging av barn og ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd.
Sekundærgevinst er mulig utvikling av konkrete samarbeidsrelasjoner over etater
og sektorer.
Aim2 = Assessment Intervention Moving-on 2
AIM ble opprinnelig utviklet i 2000 i Manchester, Storbritannia.
AIM2 er et evidensbasert og veiledende verktøy til hjelp for fagpersoner i
kartlegging, vurdering , behandling og oppfølging av utøveren og dennes familie.
Resultater fra AIM2s utredning oppsummerer videre tilsyns-, behandlings og andre
oppfølgingsbehov. AIM2 er transparent og utviklet for tverrfaglig, tverretatlig og
tverrsektoriell bruk (helse/justis/omsorg). Rammeverket gir et felles språk og
rammeverk. Anvendelse av AIM2 verktøyene er åpne for fagfolk som er kurset i
AIM2-modellen og manualene. AIM2 prosjektet i UK er registrert som en veldedig
stiftelse med non-profitt basis. Ila 2019 vil man få en 3.revisjon, og det vil da hete
Aim3.
Se mer på:
https://betaniensykehus.no/helsefaglig/forskning-og-utvikling/aim-assessmentintervention-moving-on

