Konferens
Fredagen 8 februari, 2019
Kl. 08.45 - 16.00
Klara Strand, S:ta Clara
Klarabergsviadukten 90
111 64 Stockholm

Att hindra mäns
partnervåld mot
kvinnor
En folkhälsofråga som kan lösas

Ett symposium om kunskapsläge
och tillämpning
Vi är många som på olika sätt möter eller arbetar med mäns
våld mot kvinnor, och har det gemensamma målet att
partnervåld ska upphöra. Ett sätt att nå detta mål är att
förbättra insatser för partnervåldsutövare, parallellt med att
insatser för våldsutsatta fortgår med oförändrad styrka.
Vi är övertygade om att vi i samhället måste ha ett ökat
fokus på de män som utövar våld i nära relationer – ett
fokus som på sikt bidrar till förbättrade preventiva åtgärder,
ökad lagföring och evidensbaserad behandling.
Vi vänder oss därför till er som i olika typer av verksamheter
och på olika nivåer kommer i kontakt med partnervåld.

Program
Att hindra mäns partnervåld mot kvinnor – en
folkhälsofråga som kan lösas
08.30 – 09.30 Registrering och frukostbuffé
09.30 – 09.45 Välkommen
09.45 – 10.15

Johannes Evers Gester(Socialdepartementet, jämställdhetsenheten): Stoppa våldet mot kvinnor –
Istanbulkonventionen. Första året av Europarådets
granskning av Sverige.

10.20 – 11.20

Charlotte Eklund Rimsten (Regeringskansliet): Att bryta ett
våldsamt beteende - utredningsförslag och remissvar

11.20 – 12.30

Lunch

12.30 – 13.15 Jenny Nybom & Mariana Dufort (Socialstyrelsen): Att fråga om
våldsutövande inom socialtjänst och hälso- och sjukvård en kartläggning och ett verktyg för systematisk uppföljning
13.15 – 14.00

Christoffer Bohman & Magnus Gussander (Polismyndigheten):
Polisiära arbetssätt mot partnervåld

14.00 – 14.30

Kaffe och kaka

14.30 – 15.15

Merete Berg Nesset & Stig Jarwson (St Olavs Hospital, Norge):
Cognitive therapy for perpetrators – what is it and what
works?

15.15 – 15.45

Panelsamtal: Hur går vi vidare?

15.45 – 16.00

Avslutande ord

Praktisk information
Datum:

Fredag 8 februari, 2019

Tid:

08.30 – 16.00

Adress:

Klara Strand, Klarabergsviadukten 90,
sal S:ta Clara i Stockholm

Kostnad:

1,390 SEK inkl. moms. I priset ingår
frukostbuffé, lunch, kaffe och fika.

Anmälan:

Registrering sker via inbetalning till
bankgironummer 5310-7207, uppge
”Symposium” och ditt fullständiga namn som
referens.

Sista anmälningsdag: 25 januari, 2019
Arrangörer:

Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk
Neurovetenskap: Shilan Caman, Marianne
Kristiansson & Tom Palmstierna

Frågor eller matrestriktioner?
Kontakta Marianne Kristiansson,
marianne.kristiansson@ki.se

