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Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom
hälso- och sjukvården, 7,5 hp, kvartsfart (Uppdragsutbildning)
Identifying women subjected to violence. Training of trainer
course for health care staff, 7,5 hp part-time (Contract
Education)
Kursen ges av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i
samarbete med institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet.
Kursbeskrivning
Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av
vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning i att fråga
patienter om våldsutsatthet. Med utgångspunkt i hälso-och
sjukvårdens ansvar avser kursen även att ge en introduktion till
kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor som behandlas ur ett
jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella
överenskommelser och mänskliga rättigheter.
Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om att
ställa frågan om våldsutsatthet som ett led i implementering av
att identifiera våldsutsatta patienter.
Mål
Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

Organisationsnr:
202100-2932



tillämpa grundläggande aspekter
av vuxenpedagogisk teori och ämnesdidaktik i en egen
planerad utbildningsinsats och motivera dem i relation till
utbildning av yrkespersoner



diskutera val av perspektiv inom den egna planerade
utbildningsinsatsen och hur det påverkar innehållet



diskutera värderingar och attityder till mäns våld mot
kvinnor i relation till vetenskaplig forskning



genomföra en utbildningsinsats om att ställa frågor om
våldsutsatthet utifrån hälso- och sjukvårdens ansvar



reflektera över ett genomfört utbildningstillfälle utifrån en
given planering.
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Målgrupp
Anställda inom hälso- och sjukvården som kan komma att
utbilda personal i att ställa frågor om våldsutsatthet.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård och andra vanligt
förekommande utbildningar inom verksamhetsområdet.
Antal
35 deltagare. Minst 15 deltagare krävs för att kursen ska
genomföras.
Innehåll
 Vuxenpedagogisk teori om läroprocesser för utbildning
inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, inriktning
mot utbildning inom hälso- och sjukvården om att ställa
frågan om våldsutsatthet.


Teori och metod för att kunna utveckla struktur och innehåll
i en processutbildning inom kunskapsområdet mäns våld
mot kvinnor.



Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.



Hälso- och sjukvårdens etiska förhållningssätt i relation till
kunskapsområdet.



Hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, i samverkan med
andra myndigheter.



Genomförande av en utbildningsinsats samt närvara vid en
studiekamrats utbildningsinsats.

Undervisning
Kursen ges på kvartsfart. Undervisningen ges i en kombination
av när- och distansundervisning. Fyra obligatoriska kurstillfällen
äger rum i utbildningslokaler på Nationellt centrum för
kvinnofrid, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1tr.
Deltagarna ska också genomföra en utbildningsinsats på
företrädesvis sin egen arbetsplats mellan kurstillfälle tre och
fyra, samt närvara vid en studiekamrats utbildningstillfälle.
Studentportalen vid Uppsala universitets används för
distansundervisningen.
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Examination
Examination sker i form av individuella hemuppgifter varav en
är hemtentamen, seminarier, genomförande av undervisningspass på arbetsplats inom hälso- och sjukvården i ämnet ”att
fråga om våldsutsatthet.”
Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kurstillfällen och vid
observation av en kurskamrats undervisningstillfälle på plats.
Betygsgrader
Underkänd (U) och Godkänd (G)
Kursledare
Utbildare, NCK
Examinator
Gun Heimer, professor och föreståndare NCK
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