Välkommen till konferens den 16 februari 2018 med
anledning av vårt 30-års jubileum!
En dag om behandling av män i kris. Manscentrum har arbetat med män i kris och män som
utövar våld i 30 år och vill dela med sig av sin verksamhet och sitt arbete. Vi vill vara
framåtblickande och lyfta ämnet behandling av män samt bidra till kunskapsutvecklingen på
området. Dagen ska präglas av samtal och dialog där de olika föreläsarna fördjupar och
inleder olika ämnen. Tanken är att involvera deltagarna i de olika frågeställningarna.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig i Stockholms län som arbetar med våld i nära
relationer och kommer i kontakt med våldsutövare.
Datum och lokal: 16 februari 2018 på Clarion hotell Stockholm, Ringvägen 98 vid Skanstull
Moderator: Jens Orback
Anmälan: per epost till pelle@manscentrum.se. Uppge i anmälan namn, titel, verksamhet och
ev. allergi. Sista anmälningsdag är den 25 januari 2018.

Program:
08.00-09.00 Kaffe, macka och mingel.
09.00-09.10 Pelle Jansson, verksamhetschef på Manscentrum, hälsar välkommen och
introducerar Jens Orback som är Manscentrums ordförande och samtalsledare för
dagen.
09.10-09.20 Presentationsrunda samt ett kort samtal om förväntningarna på dagen.
09.20-09.50 Ulf Calvert, leg.psykolog, berättar om det dagliga arbetet på Manscentrum med
betoning på de enskilda samtalen. Övergår efter 15 minuter i dialog med
samtalsledare och publik.
09.50-10.20 Magnus von Campenhausen, leg.psykolog och Ola Modin, socionom, leg.
psykoterapeut, berättar om gruppverksamheten för våldsutövare. Övergår efter
15 minuter i dialog med samtalsledare och publik.

10.20-11.00 Vittnesmål från klienter samt bensträckare utan att deltagarna lämnar salen.
11.00-11.45 Sigmund Karterud, professor i psykiatri från Oslo University och Oslo University
Hospital, pratar om män, våld och mentalisering. Mentalisering handlar om
förmågan att förstår sina egna och andras tankar och känslor, ett ovärderligt
verktyg i relationer och konfliktsituationer. Sigmund var en av de fyra personer
som startade ATV i Oslo för 30 år sedan.
11.45-12.00 Christina Ericson och Janna Öhd, Länsstyrelsen i Stockholm, berättar om kampanj
Välj att sluta.
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 David Morran, lektor från University of Stirling, Skottland, pratar om
gruppbehandling och terapeutens roll. David har bland annat genomfört flera
olika utvärderingar av gruppbehandlingar.
13.45-14.30 Margareta Hydén, gästprofessor i kriminologi, Stockholms universitet och Kristina
Jerre, fil.dr, Brottsförebyggande rådet talar om forskningsläget inom
våldsområdet.
14.30-15.00 Samtal och kaffe vid runda borden. Formulering av frågor till panelen, vilken
består av talare från dagen.
15.00-15.45 Panel med talare från dagen. Konferensdeltagarnas frågor lyfts.
Avslutning med rapport från representant från den statliga utredning för
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld.
15.45-

Mingel

Konferensen organiseras av Manscentrum i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm.
Varmt välkomna!

Om Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Varje år
hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter om de själva
upplever att de inte kan hantera. Vi erbjuder samtalshjälp för att kartlägga, bearbeta och
finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis:
relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

