Välkommen till en dag om att
möta våldsu tövare, behandla
och bryta våldsarvet.
Uppsala Konsert & Kongress
2 december 2022
Klockan 08.15–16.00
Pris: 300:– inkl. lunch & kaffe

Våldet påverkar alla
i en familj och har
lång- och kortsiktiga
konsekvenser.
”När jag blir arg och skriker på dig ser
jag att du blir ledsen och rädd. Jag
skäms för alla gånger du farit illa för
att jag inte kunnat ge den trygghet och
kärlek som du förtjänar. Jag vill aldrig
mer bete mig illa mot dig så som jag
har gjort.”
Så här kan våldsproblematiken beskrivas en
tid in i behandlingen utifrån en våldsutövare.
MVU kommer att berätta om behandlings
modellen som har vuxit fram under 20 års
erfarenhet. Behandlingsmodellen tydliggör
våldet och lägger vikt vid eget ansvar för att
möjliggöra förändring.

Kan synliggörande och bearbetning
av traumatiska upplevelser vara hjälpsamt för att bryta våldsarvet?
Det 3-åriga projektet ”Trygga föräldrar – trygga
barn. Bryt våldsavet”, finansierat av Allmänna
Arvsfonden, visar att en kortare gruppbehand
ling med våldsutövare som riktas mot trauma
tiska erfarenheter är verksam. Behandlingen
erbjuds efter MVU`s grundbehandling. Resulta
tet visar förbättring avseende minskade trauma
relaterade besvär, ökat psykiskt välbefinnande
samt förbättrade och mer trygga relationer till
barnen.

Anmälan

Program
08.15 VÄLKOMSTKAFFE
08.45 Introduktion av dagen och
presentation av MVU. Ordförande
Carin Olin
09.00–11.00 MVU:s behandlingsverksamhet pre
sen
teras av leg.
psykotera
peuterna Roberto Abarzúa,
Heléne Trolin, Marie Sörensen och
Ingela Mossberg
11.15–12.15 Läkare och docent Per
Kristiansson. ”Negativa upplevelser
i barndomen kan kraftigt påverka
relation och mående hos vuxna par”

12.15–13.15 LUNCH
13.15 ”Trygga föräldrar – trygga
barn, Bryt våldsarvet!” presen
teras
av leg. psykoterapeuterna Olga
Klauber och Tommi Räihä
14.30 KAFFEPAUS
15.00 Sammanfattande reflektioner
och tankar framåt
16.00 SLUT

Pris 300:- inkl. lunch & kaffe, till
bg 5678-1800 senast 10/11.Personuppgifter
och önskemål om specialkost mailas till:
anmalan@MVU.nu
Begränsat antal platser.

