Föreläsning på temat Våld i nära relation, 4 december 2018
Samordningsförbundet Uppsala län bjuder in till en föreläsning med Åsa Witkowski,
verksamhetschef för den kliniska enheten på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
NCK är regeringens expert- och kunskapscentrum och verksamheten regleras genom
regeringens uppdrag till Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att
höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för
omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. NCK driver också den nationella stödtelefonen,
Kvinnofridslinjen, som årligen besvarar över 31 000 samtal från våldsutsatta kvinnor.

Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan?
Våldsutsatta kvinnor söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården för såväl akuta som
kroniska symtom, men få berättar spontant om våldet. Studier visar på starka kopplingar
mellan våld och fysisk och psykisk ohälsa, vilket kan leda till sjukskrivningar. Hälso- och
sjukvården har en central roll och kan identifiera våldsutsatta, dokumentera och erbjuda ett
gott omhändertagande. Kunskap och rutiner ger bättre förutsättningar och en beredskap
för medarbetarna att agera professionellt.
Målet med föreläsningen är att sprida kunskap kring ämnet våld i nära relation och
förståelse för dess betydelse för den psykiska och fysiska hälsan. Fler myndigheter kan bli
bättre på att upptäcka våldsutsatta kvinnor. Det ställer krav på kunskap, rutiner och
samverkan, samt stöd till medarbetarna som ska hantera detta professionellt.
Ju större kunskapen blir kring området ju större är möjligheten att upptäcka våldsutsatta
kvinnor!
Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till chefer och medarbetare hos samordningsförbundets
parter eller andra personer som kan ha nytta av kunskapen i sitt arbete.
Datum: tisdag den 4 december klockan 9.30–11.00, Missionskyrkan, St Olofsgatan 40,
Uppsala.
Samordningsförbundet bjuder på kaffe/te och smörgås från kl. 9.00. Föreläsningen börjar
9.30.
Välkommen!
Anmälan sker till Katarina Åkerblom, senast den 22
november, via e-post till
katarina.akerblom@finsamuppsala.se eller
via telefon: 018-18 58 48
Anmäl också ev. födoämnesallergier.

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef

