
Kursbeskrivning:

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till 
sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan 
behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat och professionellt sätt. 

SARA:SV är en checklista som används vid bedömning av risk för partnervåld. Den är framarbetad för att 
användas inom bland annat kriminalvård, socialtjänst, polis och psykiatri m.m. Syftet med SARA:SV är att 
den skall vara ett hjälpmedel vid bedömningar av risker för våld i nära relationer. SARA:SV är 
strukturerade professionella riktlinjer som betraktas som ”state-of-the-art” i vetenskapssamhället och 
som ger användaren ett verktyg som är att betrakta som evidensbaserat i ordets rätta betydelse. 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär 
behörighet att använda såväl SARA:SV och dess användarmanual som ingår i deltagaravgiften. 

Kursen ger dig behörighet att använda SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) 
som är ett bedömningsverktyg för risker för partnervåld.  Under kursen omsätts teori till praktik och du 
får lära dig mönstret i våld i nära relationer, kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt 
sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offren.

- Vad innebär en strukturerad professionell riskbedömning?
- Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning?
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i denna kontext?
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur utformar man riskhantering?
- Genomgång av SARA:SV
- Gruppövning med avslutande diskussion
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Ur innehållet

Senaste snittbetyget för kursledaren 4,85 av 5,0. Sagt om kursledaren:

“Otrolig bra föreläsare, kunnig i ämnet, professionell” 
“Superkunnig och inspirerande utbildare“

“Mycket bra och engagerad föreläsare! Som deltagare tappade jag inte fokus en enda gång”

SARA - Bedömning av risk vid partnervåld
Kurs
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Kurslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-336686

Målgrupp:
Kursen  vänder sig till yrkesverksamma inom 
socialtjänst, polismyndighet, kriminalvård samt 
psykiatri. 

Pedagogik:
Kursen varvar såväl teoretisk föreläsning, som 
praktisk träning. 

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er refer-
enser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Kurs 4990 kr 

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


