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Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå, 7,5 hp
Inledning
Våld i nära relationer ett är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära
relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett
samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett
stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Socialtjänsten ska möta denna problematik
med kompetent personal och adekvata insatser. Med start höstterminen 2018 ges nu en
uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska
vardagen. Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld
i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;
- våldsutsatta vuxna
- barn som upplever våld i nära relation
- våldsutövare

Målgrupp
Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt
kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på
reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller
samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och
finansieras av sin arbetsgivare.
Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt
tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas till
praktiskt socialt arbete. Den lyfter fram exempel på olika metoder som kan användas i
utredningsarbete med personer som utsatts för våld i nära relation, personer som utsatt andra för
våld i nära relation samt barn som upplevt våld i nära relation. Instrument för screening,
utredning och riskbedömning diskuteras, prövas och värderas. En viktig del i kursen utgörs av en
strävan mot att omsätta teori, forskning och föreskrifter i konkret utredningsarbete samt att
diskutera hur aktuell kunskap kan integreras i den egna verksamheten.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare.
Teori varvas med praktiska övningar kring bland annat screening av våldsutsatthet,
utredningsarbete för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld samt hot-och
riskbedömningar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna
erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända
examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Kursen ges under åtta kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången och startar den
29-30 augusti, 2018. Övriga kursdagar är 19-20 september, 18-19 oktober, 28-29 november 2018

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12,
Sköndal. För karta se www.esh.se.

Kursansvarig och kursens lärare
Kursansvarig är Veronica Ekström. Veronica är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som lektor på
Ersta Sköndal Bräcke högskola. Veronica disputerade 2016 med sin avhandling Det besvärliga
våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
Kursens huvudärare och föreläsare är Linn Moser Hällen. Linn har mångårig erfarenhet av att
arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med
om att bygga upp flera verksamheter inom området. Hon skriver också just nu, tillsammans med
en kollega, på en metodbok om Våld i nära relationer.

Kostnad
17 600 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av
arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning
www.esh.se/avtalsvillkor.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Kursansvarig Veronica Ekström, veronica.ekstrom@esh.se, 076-636 51 32
Lärare Linn Moser Hällen, linnmoser@arvinutbildning.se, 070-958 82 99
Studierektor Anne-Lie Vainik, anne-lie.vainik@esh.se, 076-636 50 12
För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19, uppdrag@esh.se
Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten,
Box 441, 128 06 Sköndal, eller faxas in på faxnr 08-555 051 65.
Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.
Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att
kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista
anmälningsdatum.

Litteratur (cirka 1000 sidor)

Litteraturlistan är preliminär och kan komma att revideras inför kursstart.
Brännvall, M. (2016). Frigörelse med förhinder. Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära
relationer. Malmö: Malmö högskola. Kapitel 13. (laddas ned)
Ekström, V. (2016). Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära
relationer. Linköping: Linköpings universitet. Kapitel 2, 3 och 7. (laddas ned)
Enander, V. & Holmberg, C. (red) (2011). Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors
uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-4.
Heimer, G., Björck, A. & Kunosson, C. (2014). Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. (300 sidor)
Lund: Studentlitteratur. Valda delar.
Mattsson, T. (2016). Våld i barnavårdsutredningar. Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta. Malmö:
Gleerups.
Socialstyrelsen (2014). FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i
nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2016). Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära
relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. Sid 1-135.

Referenslitteratur
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Artiklar tillkommer. Med reservation för ändringar.

ANMÄLAN högskoleutbildning – uppdragsutbildning

Anmälan till utbildning: Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå, 7,5 hp
Kursstart: 29-30 augusti 2018
Sista anmälningsdag: 8 juni 2018

Platser kvar!

Kostnad: 17 600 kr (exkl moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildning, Box 441,

128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65, E-post: uppdrag@esh.se

Namn:

Arbetsplats:

Adress hem:

Adress arbete:

Postadress hem:

Postadress arbete:

E-post privat:

E-post arbete:

Tel hem och ev. mobil:

Tel arbete:

Personnummer:

Specialkost:
Glutenfri

Laktosfri

Vegetariskt

Nötfri

Grund- och vidareutbildning:
Yrke:
Fakturaadress arbetsgivare (organisationsnamn):
Adress1:
Adress2:
Postnr och postort:
Fakturareferens:
Organisationsnummer:
Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………….
Ort/datum
……………………………………………………..
Underskrift sökande

Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften
godkänns härmed för fakturering till arbetsgivaren. Anmälan
är bindande efter sista anmälningsdagen. Ersta Sköndal
Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under
förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Se övriga
avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.
……………………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………………
Underskrift ansvarig arbetsledare

Obs! Postgången kan vara oförutsägbar därför bekräftas
alltid varje inkommen anmälan via mail till deltagarens
angivna mailadress.

………………………………………….………………………...
Namnförtydligande och telnr

