VÄLKOMMEN TILL EN KONFERENS OM

Könsstympning
fakta – bemötande – behandling
Fredag 27 oktober kl. 08.30 – 16.00
World Trade Centre – Klarabergsviadukten 70 i Stockholm – lokal Atlanta.

DATUM: Fredag 27 oktober 2017,
kl 08.30-16.00
LOKAL: World Trade Centre,
Klarabergsviadukten 70, Stockholm, lokal
Atlanta

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 är uppskattningsvis 38 000 flickor
och kvinnor i Sverige könsstympade. 7000 av dessa är flickor under 18 år.
Vilken hjälp kan de som redan är utsatta få och vad är ett lämpligt bemötande?
Hur kan vi förebygga att könsstympning sker?
Konferensen vänder sig till: Yrkesverksamma på vårdcentraler &
husläkarmottagningar och inom socialtjänst och skola.

KOSTNAD: kostnadsfri
ANMÄLAN: Anmäl dig på Länsstyrelsens
webbplats i kalendariet, senast fredagen den
13:e oktober. >>Länk till kalendariesidan
MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Länsstyrelsen i Stockholm
Christina Ericson
christina.ericson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 13 90
Kunskapscentrum om våld I nära relationer
Carina Gyllner-Bergmark
carina.gyllner-bergmark@sll.se
Telefon: 08-123 186 50, 0700-02 87 73
Länsstyrelsen Östergötland
Lotta Nilsson
lotta.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Vi tar oss friheten att fördela platserna till konferensen så att det blir en jämn
fördelning mellan deltagare från hälso- och sjukvård och kommun.
Deltagare från Stockholms län är prioriterade. Deltagare från andra län får delta i
mån av plats.
Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Östergötland i samverkan
med Kunskapscentrum om våld i nära relationer inom Stockholms läns landsting, Origo (Resurs och
kompetenscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld) samt Operation Kvinnofrid.

Välkommen!

Könsstympning
fakta – bemötande – behandling
Fredag 27 oktober, World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, lokal
Atlanta

PROGRAM

www.lansstyrelsen.se/stockholm

08.30 – 09.00

Registrering och morgonkaffe/te

09.00 – 09.20

INLEDNING

09.20 – 10.20

FÖRELÄSNING: Grundfakta om könsstympning
Bayan Nasih, socionom i Stockholm stad, sakkunnig i
könsstympning och hedersrelaterat våld, Nationella
kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland

10.20 – 10.40

Fika

10.40 – 12.00

FÖRELÄSNING: Kliniska erfarenheter av möte med utsatta
kvinnor/flickor
Bita Eshraghi, specialistläkare på AMEL-mottagningen
(Södersjukhuset), som tar emot kvinnor med problem orsakade
av könsstympning.

12.00 – 13.00

Lunch (ingår i konferenspaketet)

13.00– 13.40

FÖRELÄSNING: Våga fråga och vad kan vi göra sen?
Vilka dilemman och hinder möter vi och hur kan vi hantera
dem?
Petra Blom Andersson, stödsamordnare, Centrala elevhälsan
Norrköpings kommun.

13.40 – 14.50

WORKSHOP: Våga fråga och vad kan vi göra sen? Samtal
och erfarenhetsutbyte i fyra mindre grupper.

14.50 – 15.10

Fika

15.10 – 16.00

Återsamling och summering.
Information om resurser för stöd till utsatta kvinnor/flickor
samt till yrkesverksamma som möter dem.

16.00

Slut

Läs mer om konferensens föreläsare på nästa sida.

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Föreläsare och resurspersoner
Bita Eshraghi, specialistläkare på AMEL-mottagningen (Södersjukhuset), som tar
emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning.
Petra Blom Andersson, stödsamordnare, Centrala elevhälsan Norrköpings kommun.
Anna-Lena Ahlsdotter-Näsström, barnmorska, Origo – Resurscentrum mot
hedersrelaterat förtryck och våld
Bayan Nasih, socionom i Stockholm stad, sakkunnig i könsstympning och
hedersrelaterat våld, Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland
Samia D’jama, jämställdhets- och integrationsarbetare. Somaliska kvinnoförening i
Stockholm.

Ansvariga/övriga resurspersoner under hela konferensen
Christina Ericson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
Lotta Nilsson, utvecklingsledare, Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen
Östergötland
Carina Gyllner-Bergmark, samordnare, Kunskapscentrum om våld i nära relationer,
Stockholms Läns Landsting
Ulrika Sandberg, samordnare Operation Kvinnofrid

www.lansstyrelsen.se/stockholm

