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16 november 2021 
Stockholm och digitalt

Delta digitalt?

– följ konferensen på plats 

eller via livestream
FORUM OM HEDERSKULTUR

 
Årets viktigaste utbildningsdag om hedersnormer och  

hedersrelaterat förtryck och våld - 5:e året i rad

Ur agendan:
• Familjebehandlingsarbete som metod i 

hedersrelaterade ärenden i Danmark

• Kvalitetssäkrat utredningsarbete med fokus på 
handläggning och insatser utifrån lagstiftning 

• Vilka behov och stöd behöver unga som lever 
med hedersnormer och hur bryter man sig fri från 
förtrycket

• Medlingsarbete och rådgivning för att skapa 
dialog mellan unga utsatta och föräldrar i 
hedersrelaterade konflikter

• Hur fångar vi upp samt ger stöd till elever som 
lever i en hederskontext och hur hanterar vi akuta 
ärenden i skolan? 

• Vad är viktigt att tänka på i arbetet med 
hedersrelaterat våld utifrån ett barnperspektiv?

• Stödsamtal och familjerådgivning för att stötta 
föräldrar i frågor om hedersnormer och negativ 
social kontroll

Speciellt inbjudna talare:

Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, 
Danmark 
Rana Sérida 
Projektansvarig

Talare:
Elaf Ali 
Författare - “Vem har sagt 
något om kärlek?” 
 
Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, 
Danmark 
Rana Sérida 
Projektansvarig 
 
University College 
Copenhagen 
Rikke Cecilie Bjerrum 
Refsgård 
Lektor 
 
Uppsala kommun 
Lisa Blom 
Elevhälsochef - Gränbyskolan 
Åsa Skogö Vestberg 
Skolkurator - Gränbyskolan 
 
RED Rådgivning, Danmark 
Annelise Murakami 
Verksamhetschef 
 
Maria Hagberg 
Utbildare och författare 

Konferensen vänder sig till:

- Socialtjänst 
- Skola, kultur & fritid 
- HVB och boenden 
- Sjukvård och elevhälsa 
- Integration 
- Polis 

Elaf Ali
Författare - “Vem 
har sagt något om 
kärlek?”

Uppsala kommun
Lisa Blom 
Elevhälsochef



08.15-09.15 Registrering
 
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.20 Succéförfattare
Bryta sig fri från hedersnormer 
• Hur kan man samtala och diskutera med sin familj om 
   värderingar och rätten till självbestämmande?
• Vilka behov och stöd behöver unga som lever med 
   hedersnormer
• Hur kan yrkesverksamma förbättra sitt bemötande 
   gentemot utsatta unga?
• Acceptans och förändring – hur kan man uppnå det? 
 
Elaf Ali, Författare - “Vem har sagt något om kärlek?”

Elaf Alis uppväxt präglades av förtryck och förbud. När 
hon får sin första mens som 10-åring vänds hela hennes 
tillvaro upp och ned och friheten begränsas. I den 
mycket populära och gripande självbiografiska romanen 
”Vem har sagt något om kärlek?” får man följa hennes 
mångåriga kamp för att bryta sig fri från hedersnormer 
och förtryck. Klara balansgången med att försöka leva på 
sina egna villkor och självbestämmande, men samtidigt 
aldrig göra föräldrarna det minsta misstänksamma.

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50 Expertanförande
Hedersrelaterade ärenden – tillämpning i socialt 
utredningsarbete 
• Så utför du ett kvalitetssäkrat utredningsarbete med 
   fokus på handläggning och insatser utifrån lagstiftning 
   och relevanta paragrafer 
• Vad är viktigt att tänka på i arbetet med hedersrelaterat 
   våld utifrån ett barnperspektiv?
• Varför skadliga sedvänjor upprätthålls och förstärks av 
   yrkesverksamma

Maria Hagberg, Utbildare och författare

Maria Hagberg har magisterexamen i socialt arbete. Hon 
har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten 
och därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och 
expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid 
hedersrelaterat våld.

11.50-12.50 Lunch

12.50-13.50 Utländskt praktikfall (på 
engelska)
Familjebehandlingsarbete som metod i 
hedersrelaterade ärenden 
Som ett led i den nationella handlingsplanen för att 
förebygga hedersförtryck och våld så satsar danska 
regeringen på att utveckla en familjebehandlingsmetod 
för familjer med hedersnormer och negativ social kontroll. 
Syftet med metoden är att bygga broar mellan parter 
och skapa rum där man kan arbeta med familjens 
värderingar och förväntningar på ungas önskningar och 
val av livstil. Metoden skall även vara stöd till relevanta 
yrkespersoner som möter unga och deras familjer som 
lever i hedersnormer och innan konflikterna får en våldsam 
karaktär.

• Varför satsar danska regeringen på att utveckla ett 
   familjebehandlingsarbete?
• Så har vi tagit fram och utformat en metodutveckling 
   till familjebehandling i hedersrelaterade ärenden
• Erfarenheter och resultat från dem första familjerna 
   som fått ta del av behandlingsinsatser

Rana Sérida, Projektansvarig, Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, Danmark 
Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård, Lektor, University College 
Copenhagen 

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.10 Utländskt praktikfall (på 
engelska)
Medlingsarbete och rådgivning i hederskontexter 
RED Rådgivning är en landstäckande rådgivningsinsats i 
Danmark som erbjuder stöd dygnet runt. Målgruppen är 
barn, unga och vuxna som lever med hedersrelaterade 
konflikter och professionella som arbetar med 
målgruppen. Verksamheten har under många år 
framgångsrikt arbetat med stödsamtal, riskvärderingar, 
traumabehandling, psykologhjälp och familjerådgivning. 
Verksamheten är delvis finansierad av Udlændinge- og 
Integrationsminsteriet.

• Medlingsarbete för att skapa dialog mellan unga utsatta 
   och föräldrar i hedersrelaterade konflikter
• Stödsamtal och familjerådgivning för att stötta föräldrar i 
   frågor om hedersnormer och negativ social kontroll

Annelise Murakami, Verksamhetschef, RED Rådgivning

15.10-16.00 Praktikfall
Skolans arbetssätt mot hedersnormer och förtryck 
Skolan har en nyckelroll när det gäller att förebygga 
och följa upp ungdomars utsatthet för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Studier visar att ungdomar utsatta 
för hedersförtryck har stort förtroende för lärare och 
skolhälsan. Om de behöver stöd vänder de sig helst till 
dessa och inte till instanser som arbetar specifikt med 
hedersvåld eller socialtjänsten. Gränby i Uppsala är 
ett socioekonomiskt utsatt område där hedersnormer 
existerar. På Gränbyskolan arbetar 2 socionomer som 
aktivt är ute bland eleverna för att fånga upp och stötta 
elever som upplever negativ social kontroll av deras familj.

• Så utvecklar vi rutiner där vi arbetar med skolpersonal 
   och elever i arbetet mot hedersrelaterat våld och 
   förtryck
• Hur tar vi kontakt, inleder samtal och dialog kring 
   hedersnormer i mötet med elever på ett sätt som 
   präglas av tillit och förtroende?
• Hur fångar vi upp samt ger stöd till elever som lever i 
   en hederskontext och hur hanterar vi akuta ärenden?

Lisa Blom, Elevhälsochef, Uppsala kommun
Åsa Skogö Vestberg, Skolkurator, Uppsala kommun

16.10 Ordförande avslutar konferensen

FORUM OM HEDERSKULTUR
16 november 2021
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FORUM OM HEDERSKULTUR
16 november 2021

Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och 
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Forum om Hederskultur
Antalet orosanmälningar har ökat i hela landet under de senaste åren. Enbart i Stockholm så har dem ökat 
med 60%. Speciellt efter varje sommarlov slår skolor larm om tomma skolbänkar efter att flickor förts utomlands. 
Regeringen har under året ökat anslagen till arbetet mot hedersförtryck, det nationella kompetensteamet har 
permanentats och Skolverket har fått i uppdrag att stärka arbetet mot hedersförtryck i alla åldrar. 
 
Många ungdomar som lever med hedersnormer och förtryck är dessutom av olika skäl ovilliga att vända sig till 
socialtjänsten. Detta innebär att skolan och civilsamhället har viktiga roller för att bekämpa hedersproblematiken. 
Dessutom måste socialtjänst och andra myndigheter höja uppmärksamheten för att upptäcka och hjälpa de 
som är utsatta för hedersnormer innan förtrycket och våldet eskalerar. 
 
För att fortsätta stötta dig i ditt arbete anordnar vi för femte året i rad konferensen Forum om Hederskultur 16 
november i Stockholm. Konferensen ger dig den senaste kunskapen om negativ social kontroll, beprövade 
behandlingsmetoder och erfarenhetsutbyte från Danmark och hur danska myndigheter arbetar mot 
hedersförtryck och våld. 
 
Varför du ska gå på Forum om Hederskultur
• Öka dina kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och hur du kan arbeta förebyggande syfte 
 
• Lär dig beprövade familjebehandlingsmetoder och professionellt medlningsarbete 
 
• Förbättra ditt utredningsarbete och utforma kvalitetssäkrade rutiner för hantering av hedersrelaterade ärenden 
 
• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

 
Sagt om tidigare Forum om Hederskultur konferenser:
“En konferens av hög toppklass” Trelleborgs kommun 
 
“Att få insyn i andra kommuners verksamheter och hur de jobbar kring HRV ger kraft och inspiration att fortsätta 
kämpa i sin egen för att frågan ska få fäste” Botkyrka kommun 
 
“Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet” Hjo kommun 
 
“Relevanta och givande föreläsare” Borås stad



Datum:
Forum om Hederskultur  
16 november 2021

Konferensanläggning:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm, Tel 08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199 409

FORUM OM HEDERSKULTUR
16 november 2021

Pris
Konferens - Forum om Hederskultur 4990 kr

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Avbokningsvillkor:
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. 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. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang. 
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum 
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.  
 
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor                                                       

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. I det fall  
Integrationsforum ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

- Önskar du delta digitalt?  
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.
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PATRIARK-V2 
Professionella riktlinjer vid bedömning och hantering av risk för 

hedersrelaterat våld
17 november 2021, Bonnier Conference Center, Stockholm

Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda PATRIARK-V2 
vid bedömning av risker för våld med hedern som motiv
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. 
Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande 
i puberteten. Denna utbildning, som riktar sig till alla som i sitt arbete kan tänkas komma i kontakt med detta 
problem, ger vägledning i hur man på ett strukturerat, professionellt och evidensbaserat sätt kan bedöma och 
hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. 
 
PATRIARK-V2 utgör professionella riktlinjer enligt principen ”best practice” och kan användas inom bland annat 
kriminalvård, socialtjänst, polis och psykiatri. 
 
Kursens innehåll:
Strukturerad professionell riskbedömning
- Vad innebär en strukturerad professionell 
  riskbedömning?
- Vad finns det för andra tillvägagångssätt och vad är 
  skillnaden?

Risk- och sårbarhetsfaktorer
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i detta 
  område? 
- Varför är sårbarhetsfaktorer så viktiga?

Riskformulering
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär beslutsteori?
- Vad är motivatorer, spärrsänkare och 
  destabilisatorer?

Scenarioplanering 
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur görs en scenarioplanering i ett praktikfall?

Riskhantering 
- Hur utformar man en riskhantering?
- Vilken koppling har riskhantering till scenarioplanering?

Evidensbaserad riskbedömning
- Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning
- Hur definieras ett evidensbaserat arbete?
- Varför bör arbetet syfta till prevention och inte 
  prediktion?

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Du får lära dig mönstret i det 
hedersrelaterade våldet, kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt sårbarhetsfaktorer och 
bakgrund hos offren. Genomförd utbildning innebär formell behörighet att använda PATRIARK-V2, bedömning av 
risk för patriarkalt våld med hedern som motiv. 

Kursen riktar sig till såväl dig som inte har utbildning tidigare i professionell riskbedömning och riskhantering vid 
hedersvåld, som dig som tidigare har utbildning i PATRIARK och vill fördjupa dessa kunskaper.

Kursledare: Henrik Belfrage, professor i kriminologi, Linköpings universitet 

Henrik Belfrage är professor i kriminologi och har även arbetat som forskningschef vid tre av 
landets större rättspsykiatriska kliniker. Henrik är tillsammans med två kanadensiska professorer 
författare till PATRIARK och flera andra riskbedömningsinstrument som betraktas ”state-of-the-art”, 
såväl nationellt och internationellt.

Senaste kurstillfällena har fått snittbetyget 4,42 av 5.0. Sagt om kursledaren och kursen:

“Rekommenderas starkt till alla som jobbar med personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterad hot och våld”

“Mycket innehållsrik och intressant kurs, med en kompetent och karismatisk föreläsare” 

“Otrolig bra föreläsare, kunnig i ämnet, professionell. Jag lämnar med inställningen att om alla ska gå en utbildning i 
heder så ska de välja denna”



Datum:
PATRIARK-V2 17 november 2021

Kurslokal:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm 
08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199409

Pris
Bokning 4990 kr

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

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 
10 %.

PATRIARK-V2

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.

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

Pedagogik:
Kursledaren varvar teori, praktiska exempel från
verkligheten med övningar. Kursen värdesätter den
individuella reflektionen och den gemensamma
dialogen mellan deltagarna så att ni kan lära av
varandra. 

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

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg och din
behörighet för PATRIARK-V2.

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 referenser. 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!

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av 
att arrangera konferenser och kurser. Vi är genom 
våra kvalitativa konferenser och kurser Sveriges 
största utbildningsanordare inom integration, 
mångfald, flyktingmottagning och kultur för yrkesverk-
samma.

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.

Avbokningsvillkor:
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. Integrationsforum förbehåller sig rätten att 
byta datum eller att ställa in ett evenemang. I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang krediteras du 100% 
av det inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och 
programpunkter i agendan. Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.                                                       
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SARA-V3 
Professionella riktlinjer vid bedömning och hantering  

av risk för partnervåld
18 november 2021, Bonnier Conference Center, Stockholm

Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda SARA-V3 vid 
bedömning av risker för partnervåld
 
Partnervåld är ett stort samhälleligt problem, som t.o.m. visar tendenser att öka. 2018 dödades i snitt en kvinna 
varannan vecka av sin partner eller före detta partner. Många av dessa kvinnor hade sökt hjälp innan de 
dödades, vilket antyder att samhället inte hanterat dessa fall på ett professionellt sätt. Denna utbildning, som 
riktar sig till alla som i sitt arbete kan tänkas komma i kontakt med detta problem, ger vägledning i hur man på ett 
strukturerat, professionellt och evidensbaserat sätt kan bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld. 
 
SARA-V3 utgör professionella riktlinjer enligt principen ”best practice” och kan användas inom bland annat 
kriminalvård, socialtjänst, polis och psykiatri. 
 
Kursens innehåll:
Strukturerad professionell riskbedömning
- Vad innebär en strukturerad professionell 
  riskbedömning?
- Vad finns det för andra tillvägagångssätt och vad är 
  skillnaden?

Risk- och sårbarhetsfaktorer
- Vad är viktiga risk- och sårbarhetsfaktorer i detta 
  område? 
- Varför är sårbarhetsfaktorer så viktiga?

Riskformulering
- Hur gör man en riskformulering?
- Vad innebär beslutsteori?
- Vad är motivatorer, spärrsänkare och 
  destabilisatorer?

Scenarioplanering 
- Vad innebär scenarioplanering?
- Hur görs en scenarioplanering i ett praktikfall?

Riskhantering 
- Hur utformar man en riskhantering?
- Vilken koppling har riskhantering till scenarioplanering?

Evidensbaserad riskbedömning
- Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning?
- Hur definieras ett evidensbaserat arbete?
- Varför bör arbetet syfta till prevention och inte 
  prediktion?

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Du får lära dig mönstret i partnervåldet, 
kartläggning av gärningspersoners psykosociala status samt sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offren. 
Genomförd utbildning innebär formell behörighet att använda SARA-V3, bedömning av risk för partnervåld. 

Utbildningen riktar sig till såväl dig som inte har utbildning tidigare i professionell riskbedömning och riskhantering 
vid partnervåld, som dig som tidigare har utbildning i SARA:SV och vill fördjupa dessa kunskaper.

Kursledare: Henrik Belfrage, professor i kriminologi, Linköpings universitet 

Henrik Belfrage är professor i kriminologi och har även arbetat som forskningschef vid tre av 
landets större rättspsykiatriska kliniker. Henrik är tillsammans med två kanadensiska professorer 
författare till SARA:V3, författare till kortversionen av SARA:V3, kallad SARA:SV, och flera andra 
riskbedömningsinstrument som betraktas ”state-of-the-art”, såväl nationellt och internationellt.

Senaste kurstillfällena har fått snittbetyget 4,71 av 5.0. Sagt om kursledaren och kursen:

“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”



Datum:
SARA-V3 18 november 2021

Kurslokal:
Lokal meddelas inom kort

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199409

Pris
Bokning 4990 kr

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

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 
10 %.

SARA-V3

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.

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

Pedagogik:
Kursledaren varvar teori, praktiska exempel från
verkligheten med övningar. Kursen värdesätter den
individuella reflektionen och den gemensamma
dialogen mellan deltagarna så att ni kan lära av
varandra. 

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 och din
behörighet för SARA-V3.

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 referenser. 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!

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av 
att arrangera konferenser och kurser. Vi är genom 
våra kvalitativa konferenser och kurser Sveriges 
största utbildningsanordare inom integration, 
mångfald, flyktingmottagning och kultur för yrkesverk-
samma.

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.

Avbokningsvillkor:
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. Integrationsforum förbehåller sig rätten att 
byta datum eller att ställa in ett evenemang. I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang krediteras du 100% 
av det inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och 
programpunkter i agendan. Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.                                                       


