Presentation av föreläsare
Annica Odelind och Hannah Kejerhag Oldenmark
Hannah och Annica arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i
Västernorrlands län. Arbetet utgår från de uppdrag Länsstyrelsens får från
regeringen samt det sjätte nationella jämställdhetsmålet; att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om
våld i nära relation och dess komplexitet och lyfter även det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
Erik Rova
Erik Rova är leg. psykolog som specialiserar sig med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper
skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och hantera problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och
kvalitetssäkring inom skolan, primärvården och vuxenpsykiatrin. Erik Rova
är nu verksam som handledare och utbildare.
Anna Palm
Anna Palm är överläkare vid kvinnokliniken och ungdomsmottagningen i
Sundsvall. Anna har vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland studerat
unga kvinnors utsatthet för våld. Studien visar att över hälften av de unga
kvinnor som kommer till ungdomsmottagningen har utsatts för någon typ
av våld. Den visar också en tydlig koppling till psykisk ohälsa bland dessa
kvinnor. Anna disputerade 2017.
Helena Blom
Helena Blom arbetar som specialistläkare vid Kvinnokliniken och har genom
enkätstudier studerat ungdomars utsatthet för våld. Avhandlingen påvisar
en hög förekomst av utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld bland
unga, med tydliga könsskillnader. Helena disputerade 2015.
Anna-Karin Hasselborg
Anna-Karin Hasselborg är beteendevetare och har arbetat med våld i nära
relation och hedersrelaterat våld sedan 2009. Hon undervisar och handleder hot- och riskbedömningar för våld i nära relation och hedersrelaterat
våld för polis och socialtjänst över hela Sverige.

En vecka fri från våld
föreläsningar i Västernorrlands län

4 december

Sundsvall, Fullmäktigesalen, Kommunhuset

Välkommen att ta del av intressanta och aktuella föreläsningar om ett viktigt och angeläget ämne.
Du kan välja att delta på en eller flera föreläsningar.
Målgrupp är yrkesverksamma inom kommun, landsting och myndigheter.
Anmälan sker via:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d2deb7997455
Ange i din anmälan vilken eller vilka föreläsningar du önskar delta på.
Observera att det är på olika orter.
Anmälan senast den 30 november.
Varmt välkomna!

Klockan 10.00-12.00
Vad är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – uttryck, normalisering
Annica Odelind och Hannah Kejerhag, utvecklingsledare Mäns våld mot
kvinnor, Länsstyrelsen Västernorrland
Klockan 13.30-15.30
Att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet
Erik Rova, leg. Psykolog, handledare och utbildare

6 december

Härnösand, Församlingsgården
Klockan 10.00-12.00
Hederskontext i migrationsprocess
Anna-Karin Hasselborg, beteendevetare med fokus på våld i nära relation
och hedersrelaterat våld
Klockan 13.30-15.30
Våldsutsatthet och psykisk ohälsa bland ungdomar
Anna Palm, med dr/överläkare, kvinnokliniken. Sundsvall
Helena Blom, med dr/överläkare, kvinnokliniken. Sundsvall

8 december

Örnsköldsvik, Fullmäktigesalen, Nygatan 16, vån 1.
För frågor kontakta:
Länsstyrelsen Västernorrland:
Annica Odelind annica.odelind@lansstyrelsen.se
Landstinget Västernorrland:
Jessica Wiklund jessica.wiklund@lvn.se
Kommunförbundet Västernorrland:
Jessica Eriksson Jessica Eriksson jessica.eriksson@kfvn.se

Klockan 10.00-12.00
Att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet
Erik Rova, leg. Psykolog, handledare och utbildare
Klockan 13.30 – 15.30
Hederskontext i migrationsprocess
Anna-Karin Hasselborg, beteendevetare med fokus på våld i nära relation
och hedersrelaterat våld

