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KURSTRÄFFAR
2023
30 mars (fysisk träff)
17 april (digital träff)
16 maj (fysisk träff)
Kl. 09.00-16.00

PLATS
Högskolas lokaler, Campus
Ersta, Stigbergsgatan 30,
Södermalm/Stockholm samt
Zoom

KOSTNAD
8 500 kr (exkl. moms).
Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning
på högskolenivå som skall
bekostas av arbetsgivare eller
annan juridisk person.
www.mchs.se/avtalsvillkor.

- ansvar, ledarskap och organisation
3 högskolepoäng - grundnivå
Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i
att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer. Nu erbjuder vi en
utbildning för chefer, arbetsledare och andra med ledningsfunktioner
inom socialtjänstens arbete.
Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Det är ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett
socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig
handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och
psykiskt lidande för de som utsätts och för hela familjer.
I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i
nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av
kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Kursen
ger grundläggande kunskaper i socialtjänstens arbete med våld i
nära relationer och hur chefer i sin arbetsledande roll kan förbättra
arbetssituationen för de socialarbetare som arbetar med våld i nära
relationer. Kursen berör också teman som handlar om hur arbetet kan
bedrivas för att åstadkomma ett rättssäkert arbete

KURSINNEHÅLL
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete.
De områden som behandlas i kursen är:
- betydelsen av olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer
- socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta i juridik, teori,
forskning och praktik
- förutsättningar för rättssäkert arbete med våld i nära relationer
- konsekvenser av att arbeta med våld i nära relationer för socialarbetare

UNDERVISNINGSFORMER
Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med til�lämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier.

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare och andra som arbetar med ledningsfunktioner inom
socialtjänstens arbete. Kursens fokus innebär att deltagarna bör ha positioner nära socialarbetarna snarare än på strategiska nivåer i organisationen.

KURSANSVARIG/LÄRARE
Kursansvarig är Lisa Lundberg som är socionom med lång erfarenhet
av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på
socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Uppdragsutbildningsenheten
fd Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKTUPPGIFTER

Kursens huvudlärare och föreläsare är Linn Moser Hällen med mångårig
erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera
verksamheter inom området. Linn Moser Hällen är även en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer-socialt arbete i
forskning, teori och praktik.
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FÖRKUNSKAPSNIVÅ
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av
deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan
högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.
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För frågor om innehåll kontakta:
Kursansvarig/Studierektor
Lisa Lundberg
lisa.lundberg@mchs.se
0704-98 60 98
Lärare
Linn Moser Hällen
linnmoser@arvinutbildning.se
070-958 82 99
För frågor kring anmälan
och administration:
08-555 051 19
uppdrag@mchs.se
www.mchs.se/uppdrag

ANMÄLAN
Anmälan sker via vår hemsida: www.mchs.se/näravåldchef
Sista anmälningsdag är den 9 december 2022.
Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först
till kvarn”. Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för
arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats
på utbildningen.

