Vold som samfunns- og helseproblem
Sundvolden Hotel, 29.– 30. november 2018
Arrangør

Sundvoldenkomiteen og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening).

Målgruppe

Leger i samfunnsmedisinske stillinger i stat og kommuner, allmennleger og
sykehusleger med samfunnsmedisinsk interesse og andre interesserte.

Ideen

Sundvoldenseminaret skal gi deltakerne ideer og inspirasjon ved å fremme
refleksjon og diskusjon om aktuelle samfunnsmedisinske og helsepolitiske
temaer. Stor faglig bredde skal ivaretas med innledere fra ulike
samfunnsområder. Bruk av gode eksempler skal inspirere til forbedringer i
helsetjenesten og i folkehelsearbeidet. Komiteen ønsker at seminarene skal
bidra til å fremme fagmiljøet og -utviklingen, samt gi deltakerne bred,
helhetlig og oppdatert kunnskap.

Årets kurs

Årets tema er vold som samfunns- og helseproblem. Vi setter fokus på vold i
et samfunnsperspektiv, epidemiologi, årsaker og forebygging. Både den
synlige og den skjulte volden kan gi skader og andre helseproblemer, og vi vet
at disse traumene vil føre til alvorlige og langvarige plager for mange.

Utdanning

Samfunnsmedisin: Kurset er godkjent som valgfritt kurs for leger under
spesialisering og for spesialistenes etterutdanning med 11 timer.
Allmennmedisin: Kurset er godkjent som valgfritt kurs til videre- og
etterutdanningen med 11 poeng.
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PROGRAM

Epidemiologi, årsaker og konsekvenser
13.00-13.15

Velkommen fra kurskomiteen. Presentasjon av kursets innhold
Sundvoldenkomiteen, leder Frantz Leonard Nilsen

13.15-14.30

Voldens epidemiologi, årsaker og utviklingstrender i samfunnet
Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Psykolog, PhD, Forsker II Gertrud Sofie Hafstad

14.30-14.45

Pause

14.45-15.30

Å vokse opp med vold og å leve med vold
Alternativ til Vold, psykologspesialist Morgan Adolfsen

15.30-15.45

Pause

15.45-16.15

Dagens sikkerhetspsykiatri i Norge
Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst, seksjonsoverlege Frøydis Haugan

16.15-16.45

Spørsmål/diskusjon

16.45-17.00

Pause

17.00-18.00

SUNDVOLDENFOREDRAGET 2018
Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde kommune

20.00

Festmiddag
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Torsdag 29. november

Fredag 30. november

9.00-10.00

Vold i et sosiologisk og feministisk perspektiv
Religionsviter og professor emerita i sosiologi Eva Lundgren

10.00-10.15

Pause

10.15-11.15

Forebygging av den synlige volden – hva fungerer/hva burde være på plass?
Forsker Ragnhild Bjørnebekk
Forebyggende enhet, Grønland politistasjon, politioverbetjent Geir Tveit

11.15-12.15

Utsjekk og lunsj

12.15-13.30

Ulike tilnærminger til forebygging av familievold i barnevern og helsetjeneste
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, fagdirektør Elisabeth Askeland og
fagdirektør Bernadette Christensen

13.30-13.45

Pause

13.45-14.45

Filosofisk avslutning
Bjørn Ramberg, professor i teoretisk filosofi, Universitetet i Oslo

14.45-15.00

Oppsummering/avslutning

Kurskomiteen
Frantz Leonard Nilsen
Siri Seterelv
Finn Bovim
Anne Stine Garnes
Anita Jeyananthan
Bettina Fossberg
Madli Indseth
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Forebygging og tiltak

