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7,5 högskolepoäng - avancerad nivå

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. Sedan 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.

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. I
kursen behandlas också särskild sårbarhet hos våldsutsatta, samt
konsekvenser för de professionella i deras arbete med våld i nära
relationer.

UNDERVISNINGSFORMER

Uppdragsutbildningsenheten

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.

KONTAKTUPPGIFTER

KURSANSVARIG
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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.
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För frågor om innehåll kontakta:
Kursansvarig
Veronica Ekström
veronica.ekstrom@esh.se
076-636 51 32
Lärare
Linn Moser Hällen
linnmoser@arvinutbildning.se
070-958 82 99
Studierektor
Maria Ingemarson
076-636 50 12
maria.ingemarson@esh.se
För frågor kring anmälan och
administration: 08-555 051 19
uppdrag@esh.se
www.esh.se/uppdrag

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med
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. Linn Moser Hällen
är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära
relationer - socialt arbete i forskning, teori och praktik.

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.

ANMÄLAN
Anmälan sker via vår hemsida: www.esh.se/näravåld
Sista anmälningsdag 11 juni 2021.
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.

