Kurs för
socionomer, psykologer
och andra professionella
inom ungdomsvården

SAVRY
Att bedöma och hantera risk för återfall
i våldsbrott/annan allvarlig kriminalitet
VT 2023 kurs 1

Krav för deltagande
i utbildningen
Varje deltagare ska ha ett aktuellt
ungdomsärende utifrån
kriminalitet till utbildningens start
för att arbeta aktivt med under
utbildningstiden.
Tid behöver även avsättas mellan
utbildningstillfällena för praktiskt
arbete.
Deltagarna kommer att få
handledning i hur ärendet kan
struktureras utifrån SAVRY.

Sista anmälningsdag är den
1 feb 2023
Först till kvarn! Anmälan är
bindande efter anmälningstidens
slut.
Kursintyg ingår.
Kursdagar ges fysiskt 9:0016:00, booster digitalt över
Zoom kl 9-12.
Boostern ges under hösten
2023; datum meddelas vid
kursstart.

9-10 mars, 24 apr, 12 maj 2023 och en halvdag booster
Centrum för psykiatriforskning, Stockholm
Norra Stationsgatan 69, plan 6

Syfte och mål
Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om
hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella
bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland
antisociala unga enligt beslutsstödet SAVRY.

Kursinnehåll
Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med
eller utan samtidigt missbruk.
 Översikt av den vetenskapliga litteraturen om risk- och skyddsfaktorer
av betydelse för fortsatt normbrytande och/eller utagerande beteende.
 Översikt av den vetenskapliga litteraturen om evidensbaserade
insatser för barn och unga med hög risk för fortsatt normbrytande
beteende.
 Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella
genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är
bedömningarna?
 Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured
Assessment of Violence Risk in Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002)
 Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett övningsfall.
 Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling
på detta.
 Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella
riskbedömningar enligt SAVRY.

Kursansvariga
Pris
12.950 kr exkl. moms per person
för 4,5 dagars utbildning.

Daniela Balladares – socionom
dani.balladares.dd@gmail.com
Mikaela Baum – socionom
mikaelabaum@live.se

Anmäl dig här senast den 1 februari 2023
Kontakta utbildningsadministratör Katarzyna Kumanowska om du har några frågor.
Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, 6 tr
113 64 Stockholm
2022-11-09

katarzyna.kumanowska@regionstockholm.se

