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SARA:V3 
Professionella riktlinjer vid bedömning och hantering  

av risk för partnervåld
18 maj 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 maj 2021

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

3 sätt att anmäla sig:
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E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan
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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.                                                       


