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Kursinbjudan: Att bedöma och hantera risk för återfall i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet    
 

Datum:  Dag 1 – 9/3  2017    

Dag 2 – 10/3  2017 

Dag 3 – 24/4  2017 

Dag 4 – 1/6   2017 

 

Sista anmälningsdag:   12/2 - 2017 

 
Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur 
man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar 
av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker 
dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad.  

SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad 
bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt 
fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att 
minska risken för återfall i brott. 

Syfte och mål 
Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar 
strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga. 

 

Målgrupp  
Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.  

  

Kursinnehåll 
Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med eller utan samtidigt missbruk. 

 Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för 
fortsatt antisocialt utagerande.  

 Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in 
Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002) 

 Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och 
skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna? 

 Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett verkligt ärende. 

 Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling på detta.  

 Formulerande och kommunicerande av egna strukturerade professionella riskbedömningar. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen omfattar Niklas Långströms rapport från 2003 ”Att bedöma risk för återfall bland antisociala 
unga” och beslutsstödsmanual för SAVRY. Manualen delas ut vid första kurstillfället och rapporten kan laddas 
ner från SiS hemsida www.stat-inst.se 

 

http://www.webbhotell.sll.se/Psykiatriforskning/
http://www.stat-inst.se/
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Omfattning och tider 

Fyra schemabundna dagar: 9-10/3, 24/4 och 1/6 - 2017 mellan 09.00-16.00 varje dag. 

 

Plats 
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69 plan 6, Stockholm.  
Karta med information så du hittar till kurslokalen kommer via mail i välkomstbrevet några veckor före 
kursstarten. 

 

Kostnad 

10.500 kr exkl. moms per person för 4 dagars utbildning. (Resa, logi och lunch bekostas/bokas själv av 
deltagare).  

Besked om plats på kursen kommer tillsammans med välkomstbrevet. 

 

Krav för deltagande i utbildningen 

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta 
aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete. 
Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.  

 

Kontaktuppgifter till kursledarna: 

 
Therese Åström 
Socionom/kvalitetsutvecklare  
thereseastrom@yahoo.se 
 
Daniela Balladares 
Socionom 
Socialförvaltningen i Österåker 
08 540 812 91 
daniela.balladares@osteraker.se 
 

Välkomna! 

SAVRY nätverket 

www.savry.se 

 

 

 Centrum för psykiatriforskning förbehåller sig rätten att ställa in  

utbildningen vid för få anmälningar. 

 Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som  

bindande och faktura skickas ut. 

 

 

 

Bifogat; Kursanmälan se nästa sida. 

 

mailto:thereseastrom@yahoo.se
mailto:daniela.balladares@osteraker.se
http://www.savry.se/
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Anmälningsblankett 
 
 

Att bedöma och hantera risk för återfall i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet.  
9-10/3, 24/4 och 1/6 - 2017  

(Fyll i nedanstående uppgifter) 

Namn: 

Yrke: 

Arbetsplats: 

E-postadress: 

Faktureringsadress:  

Referensperson: 

Referensnummer:  

Organisationsnummer: 
 
□ OBS! Sätt ett kryss om du har någon specialkost (gäller fika). Skriv gärna vad du inte kan äta:  
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Välkommen med din ansökan- först till kvarn gäller.  

 Blanketten ska vara oss till handa före den 12/2 – 2017. Fyll i ovanstående uppgifter och 

maila till psykiatriforskning.fortbildning@sll.se 

 Efter att anmälningstiden har gått ut ses anmälan som bindande och faktura skickas ut. 

 

Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta thereseastrom@yahoo.se  
Vid övriga frågor kontakta psykiatriforskning.fortbildning@sll.se eller  katarzyna.kumanowska@sll.se  

http://www.webbhotell.sll.se/Psykiatriforskning/
mailto:psykiatriforskning.fortbildning@sll.se
mailto:thereseastrom@yahoo.se
mailto:psykiatriforskning.fortbildning@sll.se
mailto:katarzyna.kumanowska@sll.se

