
Våld i nära relationer kan ta sig uttryck både fysiskt och psykiskt och blir ofta 
allvarligare ju längre relationen pågår. Det är ett stort samhällsproblem och 
regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män men 
kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Hedersrelaterat våld är 
också ett stort problem idag och det utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Det 
utövas oftast inte av en enskild man mot en enskild kvinna och både män och kvinnor 
utsätts. Det grövsta våldet är i regel välplanerat. Vi har idag en ökad kunskap kring 
vad heder är och hur vi skyddar de som utsätts.

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper kring arbetet med yttre och 
inre skydd för den utsatte inom såväl våld i nära relationer som vid utsatthet för 
hedersrelaterat våld. När den utsatte är säker i form av yttre skyddsanordningar tar 
arbetet kring det inre skyddet vid. Det är viktigt att stärka det inre skyddet för att 
minimera risken för att den skyddade fortsatt ska utsättas för hot och våld.

EN UTBILDNING FÖR DIG SOM VILL
• lära dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck
• lära dig mer om våld i nära relationer
• lära dig metoden PATRIARK (bedömning av risk för hedersrelaterat våld)
• få behörighet att utföra bedömningar enligt PATRIARK

UTBILDNING I HEDERSRELATERAT 
VÅLD OCH PATRIARK

040 - 698 60 00
info@sverigehalsan.se
www.sverigehalsan.se



DAG 1 INTRODUKTION TILL HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

•   Våld i nära relationer
•   Vad är heder?
•   Hedersrelaterat våld och förtryck
•   Riskbedömning PATRIARK och SARA:SV
•   Fallbeskrivning
•   Att arbeta med yttre och inre skydd
•   Sårbarhetsfaktorer hos våldsutsatta
•   Normaliseringsprocess
•   Riskanalys och kartläggning

DAG 2  PATRIARK: BEDÖMNING AV RISK FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD
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 och pojkar under tonåren. Denna utbildning 
ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot 
om hedersrelaterat våld. Utbildningen består av föreläsning och praktisk träning. 
Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (bedömning av risk 
för hedersrelaterat våld).

UTBILDNINGSLEDARE
Naska Ismail har tidigare arbetat som skyddskoordinator och gjort skyddsbedömningar 
på uppdrag av socialtjänsten. Idag föreläser hon om hedersrelaterat våld och förtryck 
och att arbeta med skyddade individer för att stärka deras inre och yttre skydd. Hon har 
arbetat med skydd av barn och unga men också med unga i kriminalitet och missbruk i 
över 12 år. Naska Ismail är certifierad utbildare i PATRIARK, SARA:SV och SARA-V3.

PRIS   6 215 kr inkl. moms (var av en anmälningsavgift på 610 kr)

UPPLÄGG  Två dagars utbildning bestående av föreläsningar och 
   praktisk träning. Utbildningsmaterial och manual för  
   riskbedömning ingår i priset.

MALMÖ  20 - 21 oktober 2020
STOCKHOLM 26 - 27 oktober 2020
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