
       Manscentrum 
              Kriscentrum för män 

Välkommen till konferens den 22 mars 2019 
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 oss av vår verksamhet och vårt 
arbete. Vi vill vara framåtblickande och lyfta ämnet behandling av män samt bidra 
till kunskapsutvecklingen på området.  

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: 22 mars 2019 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 1 mars 2019. Konferensen är 
kostnadsfri och lunch ingår. Manscentrum förbehåller sig rätten att prioritera 
verksamheter och konferensdeltagare. 

Program:  
08.00-09.00 Kaffe, macka och mingel. 

09.00-09.10 Anita Westerman från Manscentrums styrelse, 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, behandlare på Manscentrum, berättar om det 
dagliga arbetet. 

09.50-10.20 Magnus von Campenhausen, leg.psykolog och Ola Modin, socionom, leg. 
psykoterapeut, behandlare på Manscentrum, berättar om en 
miniundersökning bland Manscentrums klienter. Makt och kontroll ”vad 
finns bakom? ” 
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10.20-10.35 Kort bensträckare med förfriskningar utan att deltagarna lämnar salen. 

10.35-11.15 Shilan Caman, forskare vid Karolinska Institutet och 
verksamhetsutvecklare på Rättsmedicinalverket redovisar en 
intervjustudie med partnervåldsutövare: Upplevelser av våldsutövande 
och hjälpbehov. 

11.15-12.00 Peter Myhr, leg psykolog, berättar om metakognitiv terapi och hur vi 
kommer ifrån att fastna i ältandet av problem. 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.45 Margareta Hydén, professor i Socialt arbete, talar om likheter och 
skillnader i våldsutövandet. 

13.45-14.15 Lena Ag, generaldirektör, berättar om Jämställdhetsmyndighetens arbete 
med fokus på mäns våld mot kvinnor. 

14.15-14.45 Christina Ericson och Janna Öhd från Länsstyrelsen i Stockholm, 
presenterar tillsammans med Ulf Calvert från Manscentrum den 
nyinrättade jourtelefonen ”Välj att sluta””Välj att sluta”  

14.45-15.00 Summering och frågor 

15.00 Avslut  

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 som 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. 

      



      


