
Inbjudan 

Kurs 12-308 

 

Välkommen till uppföljningsdag 
 

Som en uppföljning till den grundläggande seminariedagen som genomförts vid nio tillfällen 

inbjuder vi nu till en fördjupande seminariedag på temat: 

Övergrepp mot vuxna personer med 

utvecklingsstörning och/eller autism 

 

Olof Risberg föreläser om ”Varför just jag?”, förövare, offer, aktuell forskning, sex- och samlevnads-

material och tips och idéer på hur man kan hantera problematiken. 

På eftermiddagen ges tillfälle till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte som följs av en 

återkoppling med Olof. 

 

Olof Risberg 

Psykolog och psykoterapeut, har under lång tid arbetat främst med 

frågor som rör våld och övergrepp inom barnpsykiatri, habilitering och 

ungdomsvård och de senaste 15 åren för Rädda Barnen. Nu driver han i 

egen regi Pojkmottagningen tillsammans med Börje Svensson. Till 

mottagningen är även flickor och vuxna välkomna samt klienter med ett 

funktionshinder. 

Olof har under åren erbjudit omfattande handlednings- och utbildnings-

insatser samt publicerat två böcker inom området våld och övergrepp.  

 

 

 

MÅLGRUPPER Politiker, personal på boende med särskild service, daglig verksamhet, 

 assistansföretag och kooperativ, personal inom socialtjänst, sjukvård, skola, 

polis och åklagare, enhetschefer och personal inom LSS-verksamhet, gode män, 

förvaltare m.fl. 

DATUM Tisdagen den 9 oktober 2012, kl 09.00 – ca 16.00 

 Registrering och kaffe från 08.30. 

PLATS Medborgarhuset, Eslöv 

AVGIFT 675 kr. inkl. fm.kaffe, lunch och em.kaffe. 

 Avgiften faktureras i efterhand. 

FRÅGOR Kristina Elofsson, Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne, 

 telefon 046-10 26 67, e-post: kristina.elofsson@sv.se 

ANMÄLAN senast den 17 september - 12 på bifogad anmälningsblankett eller direkt via vår 

hemsida www.sv.se/skane (gå in på aktuell verksamhet) 

BEKRÄFTELSE skickas ut i god tid före uppföljningsdagen. 

 

Antalet platser är begränsat – först till kvarn…! 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Uppföljningsdagen anordnas av 
”Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning och övergrepp” 

 i samarbete med SV – Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne. 



      Kurs 12-308 

Anmälningsblankett 
 

Kurs/konferens: Uppföljningsdag – Övergrepp mot vuxna personer 

  med utvecklingsstörning och/eller autism 

Datum: 9 oktober 2012, kl 09.00 – ca 16.00 

Plats: Medborgarhuset, Eslöv 

   

Namn:  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

Arbetsställe:  _____________________________________________  

 (hit skickas bekräftelsen) 

Adress:  _____________________________________________  

Postadress:  _____________________________________________  

Telefon, dagtid:  _____________________________________________  

Mobiltel.:  _____________________________________________  

E-postadress:  _____________________________________________  

Specialkost:  _____________________________________________  

 

 

Deltagit i tidigare anordnade seminariedagar 

(   ) Ja (   ) Nej 

 

 

Faktureringsadress: ____________________________________________  

 

  _____________________________________________  

 

  _____________________________________________  

 

Ev. ID-nr:  _____________________________________________  

 

Övrigt:  _____________________________________________  

  

 

Skicka anmälan till  (senast den 17 september -12) 

Christina Persson  Telefax: 046-14 62 60 

SV, Skåne   

Fabriksgatan 2 F, 222 37 LUND 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE 

Men vid förhinder kan annan person ta den anmälda deltagarens plats. 

Om förhinder meddelas senare än en vecka före utbildningsdagen uttages 75 % av avgiften.  

Om förhinder ej meddelats uttages full avgift.  

 

2012-06-19/Cn 

Om du önskar an-

mäla fler personer, 

var god uppge alla 

namn med resp. 

adress (för att vi 

skall kunna skicka 

bekräftelse till alla 

deltagare).  

Ref.- /ID-nr eller 

dylikt skall anges vid 

anmälan. 

Det är upp till kunden 

att själv ta reda på 

vilket ref.-/ID-nr eller 

dylikt som ska belastas. 

Om ref.-/ID-nr. saknas 

innebär detta extra-

arbete för oss och 

kostnaden för detta 

kommer att faktureras 

er. 


