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Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
Hot och våld samt krishantering – en förebyggande utbildning för personal 
inom Ekonomiskt bistånd

KURSLEDARE
Katarina Tingström, legitimerad psykoterapeut och präst. 
Är även handledare och traumaterapeut (EMDR). Har 
arbetat i över 28 år som präst och krishanterare, därav 
14 år som polispräst vid Polismyndigheten. Har skrivit 
boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer 
och arbetsledare”. Idag driver hon en psykoterapimottag-
ning i Stockholm och arbetar även med utbildningar och 
handledning.

Thomas Delin, har arbetat som polis i 15 år. De senaste 
fem åren tillhörde han personsäkerhetsgruppen vars 
främsta uppgift är att främja rättsprocessen, skydda per-
soner såsom vittnen, målsägande och politiker. Har varit 
instruktör inom kriminalvården och polismyndigheten i 
konflikthantering och självskydd och har ingått i polisens 
debriefingorganisation (krishantering). Idag arbetar han 
i egen verksamhet, bland annat med utbildningar om 
pågående dödligt våld i skolan och hot- och våldsamma 
händelser.

TID OCH PLATS
Torsdag 23 september 2021 kl. 09.00–16.00.
Samling med kaffe från kl. 08.30.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräf-
telsen som skickas i samband med sista anmälningsdagen.

OBS! Denna utbildning kan komma att ställas om till
digital distansutbildning på grund av Coronapandemin.
Senast två veckor innan kursstarten kommer du i så fall
att få ett mejl med praktisk information.

AVGIFT
3 000 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner,
övriga 3 500 kr exkl moms. Fika och lunch ingår. 

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här. Vid frågor kring 
anmälan kontakta kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 2 september 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmäl-
ningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid 
överlåtas till annan person.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, GR, tel. 031-335 51 31
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras dina person-
uppgifter i våra administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.
goteborgsregionen.se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på 
arbetsplatsen, kan förekomma inom flera yrkesgrupper i kommunal 
verksamhet. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för 
personalens säkerhet.
 Syftet med kursen är att ge kunskap och praktiska verktyg för att 
bättre kunna planera och genomföra ett förebyggande arbete för att 
minska riskerna att bli utsatt för hot och våld, men även
verktyg att kunna hantera en pågående händelse.
 Syftet med dagen är också att ge verktyg för hur arbetsgivaren 
ska kunna ge krisstöd efter en allvarlig händelse till sin personal 
och hur man följer upp händelser i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet.
 Målet med dagen är att deltagarna efter genomförd utbildning 
kan arbeta förebyggande på respektive arbetsplats och utifrån 
kunskap ge ett adekvat krisstöd om situationer ändå uppstår.

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer inom Ekonomiskt bistånd.

Innehåll
Dagen kommer att genomföras med en gemensam förmiddag för 
både socialsekreterarna och cheferna. På eftermiddagen delas grup-
pen och Thomas Delin föreläser för socialsekreterare och Katarina 
Tingström för chefer. Båda grupperna sammanförs i slutet av dagen i 
en gemensam föreläsning om den egna gränssättningen och hur man 
tar hand om sig själv.

Program:
Gemensam förmiddag
-  Vikten av gemensamt förhållningssätt och mental beredskap.
-  Arbetsmiljölagen, vad säger den? Systematiskt arbetsmiljöarbete 

och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar.
-  Brottsbalken, när ska man göra polisanmälan? Vad kan polisen 

hjälpa till med? Nödvärnsrätt.
-  Riskanalys, ett enkelt verktyg för att kunna göra en risk- och sår-

barhetsanalys

Socialsekreterare
-  Bemötande av hotfull person och situation, även vid hembesök.
-  Konfliktsignaler
-  Stalking
-  Rättshaverister

Cheferna
-  Chefens roll och funktion vid personalen utsätts för hot och våld
-  Adekvat evidensbaserad krishantering.
-  Mentaliseringsförmågans betydelse

Gemensamt avslut på dagen
-  Den egna gränssättningen. Tidiga signaler på egen stress, hur 

skapar man balans och är rädd om sig själv.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11216

