
 

 

 

Tid og sted: 9. mars 2018 kl 08:45 – 15:30  

i Filadelfiakirken, Astridsgate 18, 1706 Sarpsborg 
 

 

 

 

08:45  Åpning 

 

09:00 – 11:30  Voldens psykologi. Vold og overgrep mot personer med 

utfordringer med rus og/eller psykisk helse. 

 

11:30 – 12:15 Lunsj 
 

 

12:15 – 15:15  Hva gjør det med oss som arbeider med andre menneskers 

lidelser? 

 
Hva gjør jobben med oss? Er du ansatt innenfor helse- og sosialfeltet, er det sannsynlig at du møter 
sykdom, fattigdom, ensomhet, rusmisbruk, vold og død i en eller annen form og grad. Vi påvirkes av 
det vi jobber med. Man blir preget av å arbeide med lidelse. Isdal har i sin bok «Smittet av vold» 
skrevet hvordan hjelpere påvirkes av sitt arbeid, og også om en rekke strategier for forebygging og 
bearbeiding av store og/eller varige belastninger, og ivaretakelse av ansatte, kolleger og en selv. 
 

 

15:30 Avslutning 

 

Per Isdal (60), psykologspesialist. Isdal var en av grunnleggerne 

av organisasjonen «Alternativ til Vold». Han har arbeidet i mer 

enn 30 år som terapeut for menn som utøver vold mot sin 

partner. Han har skrevet flere fagbøker om vold og undervist i 

temaet over hele Europa. I 2017 ble han slått til ridder av ST. 

Olavs orden for sin samfunnsinnsats. 

 

 

Ingen deltakeravgift. Påmelding innen 27. februar 2018 på: 

https://response.questback.com/sarpsborgkommunesentraladminis/fagdag_vold2018 

 

For spørsmål kontakt Birgith A. Gellein på biag@sarpsborg.com eller 41626588.  

 

Invitasjon til fagdag med Per Isdal 
Fra Sarpsborg krisesenter og  

nettverksgruppen «Samlet mot vold i nære relasjoner» 

Bilde? 

https://response.questback.com/sarpsborgkommunesentraladminis/fagdag_vold2018
mailto:biag@sarpsborg.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettinger med fagdagen: 

• kompetanseheving om særlig risikoutsatte for vold og overgrep 

• skape engasjement om å forebygge og bekjempe vold innen ulike fagfelt 

• se nytteverdien i samhandling/-ordning mellom fagfelt/tjenester for voldsutsatte 

• mer kunnskap om hva det gjør med hjelpere som arbeider med andre menneskers lidelser 

 
 

 

Krisesenteret i Sarpsborg 

Krisesenteret gir trygghet, støtte og veiledning til de som er  

eller har vært utsatt for vold og krenkelser 

Krisesenteret tilbyr midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler, samtaler med råd 

og veiledning i en vanskelig livssituasjon, bistand til å finne et nytt sted å bo og å takle en 

ny hverdag. Ønsker du å vite om dine rettigheter og muligheter, kan du få snakke gratis og 

uforpliktende med en advokat på krisesenteret. 
 

www.sarpsborg.com/krisesenter Vakttelefon: 69 10 87 00 

 

 

 
 

«Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt» 

Et nettverk i Sarpsborg-området sammensatt av ulike 1. linjetjenester, 

med formål å bidra til forebygging og bekjempelse av vold i nære 

relasjoner ved bedret samhandling. 

 

 

 

Kompetansesenter for kriminalforebygging 

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap  

og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, 

samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for 

konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

«Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det 

rammer mange. Vold i nære relasjoner er ikke et privat 

problem, men et offentlig anliggende. Vi må handle!» 

 

Fra: Justisdepartementets veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner, 2008/2013. 

http://www.sarpsborg.com/krisesenteret

