
  

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i 
nära relationer som arrangeras för sjätte året i rad. Riva 
hinder vänder sig till dig som möter personer med 
funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete. 

 
Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av 
webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. 
 

Datum och tid 
14 oktober 09.30-11.30 

21 oktober 09.30-11.30 

28 oktober 13.30-15.30 

 

Anmälan 
Anmälan senast 8 oktober via anmälningssidan. I anmälan anger du vilken eller vilka 
sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut 
några dagar innan aktiviteten. 

 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor eller funderingar, kontakta: 

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer Region Västerbotten 
maria.stefansson@regionvasterbotten.se  

 
Elisabeth Nilsson, Tillgänglighetsstrateg Umeå kommun 
Elisabeth.nilsson.2@umea.se  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesK9pcE3ipNlMk7nofB2u3ZZUMUNSTzJBVDFUWjZBRVRWNUlIQUQ5SzA5QyQlQCN0PWcu
mailto:maria.stefansson@regionvasterbotten.se
mailto:Elisabeth.nilsson.2@umea.se


  

14 oktober 09.30-11.30 
 

Rättsväsendets bemötande av brottsutsatta barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
Katrin Lainpelto är jurist och verksam vid Barnrättscentrum, Stockholms universitet. Katrin 
forskar om bevisfrågor i brottmål och är särskilt intresserad av bevissvårigheter vad gäller 
brott mot barn. Hon har tidigare ansvarat för ett forskningsprojekt som har undersökt hur 
brottsutsatta barn med NPF bemöts i det svenska rättsväsendet och det är de övergripande 
resultaten från detta projekt som ska presenteras vid utbildningsdagen. 
 
Kompetensutveckling rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom Polisen 
Jenni Pers Dahlqvist är gruppchef på ungdomsgruppen i Lokalpolisområde Järva. Hon har 
erfarenhet av ungdomsutredning och har samverkan i fokus för att nå framgång, alla delar i 
samhället har en pusselbit att fylla för att vi ska nå förändring. Var tidigare kursansvarig i 
psykisk ohälsa för ungdomsutredare. Jenni brinner för att hennes personal ska skilja på person 
och handling och beakta att alla människor har ett behov av att vara sedda, hörda och 
bekräftade.  
  
Johnny Rodin är verksamhetsutvecklare vid utbildningsenheten inom Polismyndigheten. Han 
är även uppdragsledare för ett regeringsuppdrag som syftar till att stärka kompetensen hos 
polisanställda vad gäller bemötande av personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

 
 



 

  

21 oktober 09.30-11.30 
 
Irisprojektet 
Stockholms tjejjour är en feministisk, partipolitiskt obunden, ideell stödverksamhet som riktar 
sig till tjejer och unga kvinnor. Hösten 2020 startade Stockholms tjejjour Irisprojektet som 
syftar till att anpassa verksamheten för tjejer och kvinnor med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (NPF). Arbetet grundar sig på över 1000 insamlade berättelser från tjejer 
med olika NPF-diagnoser.  
Linn Fröjdendahl och Malin Meissner är projektledare för Irisprojektet och berättar om sitt 
arbete under året som gått, vilka lärdomar det inneburit och vad som är nästa steg. 
 
Av fri vilja – en utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning 
Brottsoffermyndigheten har tagit fram det webbaserade utbildningsmaterialet Av fri vilja som 
riktar sig till de som vill undervisa om sexualbrott, normer och frivillighet. Med hjälp av färdiga 
övningar och filmer får eleverna reflektera och diskutera var gränsen för frivilligt sex går. 
Utbildningsmaterialet är kopplat till ämnesplaner och kursplaner för grundskolans årskurs 7 till 
9, gymnasieskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
Under den här föreläsningen presenterar Anna-Karin Lundström, som var projektledare för 
uppdraget, hur materialet kan användas för undervisning i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. 
 

 
  



 

 

28 oktober 13.30-15.30 
 

Samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relationer 
Under våren 2019 startades ett fyraårigt projekt vid Umeå universitet med syfte att bidra med 
kunskap om samhälleliga stödinsatser när personer med funktionsnedsättning utsätts för våld 
i nära relationer. I studien undersöks uppfattningar och erfarenheter hos personal inom 
organisationer som tillhandahåller stöd till kvinnor med funktionsnedsättning som utsatts för 
våld i nära relationer. Det genomfördes 18 djupintervjuer med personer som arbetar inom 
socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, kvinnojourer och Centrum mot våld. Studien 
visar på att samordning och samarbete krävs för att tillhandahålla gott stöd för kvinnor med 
funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relation. 
Fredinah Namatovu som leder projektet presenterar resultat av studien. 
 
Samverkan inom Riva hinder 
Några representanter från arbetsgruppen bakom Riva hinder berättar om vad de upplever har 
varit framgångsfaktorer för en hållbar samverkan om våld och utsatthet för personer med 
funktionsnedsättning utifrån sina olika roller och uppdrag. Förutom framgångsfaktorer 
kommer det även lyftas upp svårigheter i arbetet samt tankar om vad som behövs för det 
fortsatta arbetet.  


