EN NY KURS FRÅN EXPO MEDICA

HEDERSRELATERAT
VÅLD & FÖRTRYCK
– en kurs för vårdpersonal
Stockholm 25 maj,
Göteborg 2 juni 2022
Målgrupp: Personal inom slutenvård, akutvård, primärvård,
psykiatri, socialtjänst, kvinnojourer & andra speciellt intresserade.

Patienter som söker hälso- och sjukvård
kan, oavsett sökorsak, leva i eller ha
lämnat ett liv i hedersrelaterat våld och
förtryck. Det kan gälla patienter på
akuten, på ungdomsmottagningen, på
vårdcentralen, i psykiatrin eller i den
specialiserade vården. Hälso- och
sjukvården har ett ansvar att ge en god
och säker vård samt att ge rätt hjälp och
stöd till denna utsatta patientgrupp. Ett
vårdmöte kan vara helt avgörande för en
patients liv och hälsa.

Plats & datum: centrala Stockholm 25 maj,
centrala Göteborg 2 juni 2022
Tid: 09.00–16.00
Pris: 3 100 kronor exkl moms.
Föreläsare:
Anna Nelly, socionom och legitimerad hälso- och
sjukvårdskurator specialutbildad i HRV. Anna har
mångårig erfarenhet av att möta patienter utsatta
för hedersrelaterat våld och hon har drivit regionala
projekt i syfte att höja kompetensen hos yrkesverksamma inom ämnet.

Under en heldag ger vi handfasta verktyg för
att uppmärksamma, fråga om och hjälpa den
här patientgruppen. Svar ges på hur vi bäst
bemöter och behandlar utsatta personer. Anna
och Camilla varvar forskning med kliniska
erfarenheter, patientfall och typsituationer som
uppkommer inom vården. Vi kommer också
under dagen få lyssna till en patients unika
berättelse och dennes erfarenheter i kontakter
med vården.
Utbildningsdagen omfattar bland annat:
• Uttryck av och förekomst av HRV i Sverige.
• Sjukvårdens ansvar.
• Att uppmärksamma, ställa frågor om och
identifiera utsatthet för HRV.
• Lagstiftning all vårdpersonal bör känna till.
• Bemötande och handläggning av patienter
utsatta för HRV.
• Att samverka med Socialtjänst, polis och
frivilligorganisationer. När kan vi och när ska
vårdpersonal polisanmäla eller koppla in
Socialtjänst?
• Risker och säkerhetsaspekter för att inte
vårdpersonal ska öka hotbilden.
• Säkerhetsaspekter i journalföringen.
• Att göra en krisplan med patienten.
• Specifika ämnen som berörs: Oskuldsintyg,
Könsstympning, Tvångsgifte, bortförda barn.

Välkommen till denna viktiga
kursdag som ger dig konkreta
råd och verktyg.

Camilla Starck, överläkare i psykiatri och har
erfarenhet i att möta HRV-utsatta som stödperson
och i sitt kliniska arbete. Hon har inom kriminalvården intervjuat klienter dömda för grova brott med
hedersmotiv. Camilla föreläser sedan ett par år om
ämnet HRV för vårdpersonal.
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg.

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

Jag anmäler mig till: Hedersrelaterat våld och förtryck

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Centrala Stockholm 25 maj 2022, 3 100 kronor exkl moms.
Centrala Göteborg 2 juni 2022, 3 100 kronor exkl moms.
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Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll.
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

