
UTBILDNING AV GRUPPLEDARE 
- för behandling av män med våldsproblematik

Borås 14 – 18 Augusti  2017 
Utbildare: Per Isdal, Alternativ till vold, ATV Stavanger      

Bakgrund

Utväg Södra Älvsborg är en myndighetssamverkan för våld i
nära relation. Utväg arbetar för att stoppa relationsvåldet och
erbjuder enskilt stöd samt gruppbehandling till barn, kvinnor
och män.
Under år 2008 utformade Per Isdal, psykolog med lång erfar-
enhet av behandling för män med våldsproblematik från
Alternativ til Vold i Norge, ett nytt behandlingsprogram för
Utväg. Programmet baseras på åtta olika teman fördelade på 24
mötestillfällen. Undervisningen i programmet växlar mellan

Information

Målgrupp: 

Du som i ditt arbete möter män med våldsproblematik. 
Innehåll: 
Vad är våld? Hållning till våld. Gruppledarnas roller och 
uppgifter. Gruppens grundstenar och form. Fokus på tema. 
Direkt arbete med våld. Olika övningar och tekniker för 
gruppbehandling.   

 

mötestillfällen. Undervisningen i programmet växlar mellan
föreläsningar, övningar och samtal. Kursdeltagarna bör vara
inställda på att arbeta med sig själva i utbildningen.
Utvägs samordnare samt gruppledare har gått denna grupp-
ledarutbildning och gruppledarna för ”Ickevåldsgrupp för män”
handleds sedan 2008 av Per Isdal. Utväg arrangerar Utbildning
av gruppledare – för behandling av män med våldsproblematik
sedan 2010 och planerar nu ytterligare en i augusti 2017. Vi vill
ge fler möjlighet till denna utbildning.

Tid: 14 - 18 augusti 2017  kl 9.00 – 16.00 
Plats: Pulsen Konferens, Borås 
Kursledare: Per Isdal, psykolog, Alternativ til Vold, ATV, 

Stavanger 
Kursmaterial: Handbok om gruppbehandlingsmetoden 
Kostnad: 12 000 SEK exklusive moms 

Handbok, lunch, förmiddags- och 
eftermiddagskaffe ingår 

Anmälan: claes.f.nilsson@vgregion.se
Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. 

Anmäl senast: 30 april 2017
Har du frågor? Claes Nilsson 0701 702919 

Mikael Persson  0738 103601    

Läs mer:  www.utvag.com

Metoden finns dokumenterad    
i en handbok som deltagarna 
erhåller vid utbildnings tillfället. 
Utbildningen, metodhand-
boken och handledning i          
att  leda grupper för män                 
med våldsproblematik är 
sammantaget en kvalitets-
säkring av metoden. 


