I anslutning till webbinariet, följer här en kompletterande intervju
med Maria Dexborg och Thomas Larsson på Kriscentrum Malmö Stads
Samtalsmottagning angående deras deltagande i pilotstudien av
Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov i öppenvården.
Berätta hur har det fungerat för er att använda Predov i öppenvården?
I det stora hela har programmet fungerat bra. Mycket är likt från den behandling vi gör fast
med ett annan struktur. Det har visat sig att klienterna har varit positiva till Predov utifrån de
utvärderingarna som görs kontinuerligt i programmet där flertalet har lämnat ett högt betyg.

Kommer ni fortsätta med Predov efter studien är avslutad?
Ja, Kriscentrum Malmö Stad Samtalsmottagning kommer att fortsätta att arbeta med
Predov. Behandlingsprogrammet kommer att vara ett alternativ till vår ordinarie
behandlingsmodell.

Den verksamhet som ni representerar befinner sig lång fram vad gäller behandling av
våldsutövare. För vilka inom öppenvården, skulle ni säga, lämpar sig Predov bäst för?
Mottagningar där personal har en behandlingsvana och kunskap om KBT-tekniker.

Vilka utmaningar ser ni med att implementera ett program designat för annan
verksamhet?

Vi tror att det går att implementera programmet, fast där finns några utmaningar såsom
tidsaspekten tex. längden på sessionerna där Predov har 60 – 90 minuters sessioner medan
vi på samtalsmottagningen vanligtvis har 45 – 60 min sessioner. Kriminalvårdens klienter är
dömda, och till skillnad från våra klienter finns det utredningar där våldet har behandlats.
Våra klienter är oskrivna blad för oss och då behövs det en mer fördjupad kartläggning kring
våld innan behandling än det som Predov erbjuder.

Vilka möjligheter ser ni?
Predov möjliggör ett ökat samarbete mellan olika myndigheter/organisationer som arbetar
med våld i nära relation. Predov gör att vi kan ha ett gemensamt språk och en samsyn i
behandlingsfrågor där vi kan ta steg framåt inom området där vi alla arbetar för samma mål,
dvs. minska våld i nära relation.

