| 29. november 2017 |

Hva gjør vi med volden?
Ny forskning om tjenester og tiltak
■ Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til en stor satsing på
forskning om vold i nære relasjoner innenfor rammene av Stortingsmelding 15
(2012–2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner».
Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har de bevilget midler til Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsforsknings
instituttet NOVA ved HiOA til et femårig forskningsprogram. Voldsprogrammet
skal gi en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner og formidle
kunnskap som kan bidra til videreutvikling av tiltak som forebygger og bekjemper
vold. På denne konferansen presenteres blant annet de første resultatene fra
prosjekter i regi av forskningsprogrammet. ■

PROGRAM 29. november
08.00–08.55 | KAFFE OG REGISTRERING
ÅPNING
09.00–09.10 | Velkommen v/rektor Curt Rice, HIOA
09.10–09.20 | Åpning ved justis- og beredskapsministeren, Justis– og beredskapsdepartementet
09.20–09.30 | Forskningsledere for Voldsprogrammet, Svein Mossige, NOVA/HiOA og Kristin Skjørten, NKVTS
		Konferansier May-Len Skilbrei, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO
ET OVERBLIKK
09.30–10.00 | Tjenestelandskapet i et fugleperspektiv
v/Ragnhild Hennum, Institutt for offentlig rett, UiO
VOLDSUTSATTE SOM IKKE OPPSØKER HJELPE- ELLER RETTSAPPARATET
10.00–10.15 | Kvinner utsatt for partnervold som ikke søker hjelp
v/Randi Saur, NKVTS
10.15–10.30 | Menn utsatt for partnervold som ikke søker hjelp
v/Monika Rosten, NKVTS
10.30–10.45 | Kvinner og menn som ikke politianmelder vold fra partner
v/Yngvil Grøvdal, NKVTS
10.45–11.15 | KAFFEPAUSE
ERFARINGER MED HJELPETJENESTER – SYSTEM- OG BRUKERPERSPEKTIV
11.15–11.30 | Kommunenes arbeid med vold mot særlig utsatte grupper
v/Camilla Vislie, NOVA/HiOA
11.30–11.45 | Incestsentrenes organisering og virksomhet
v/Ingrid Smette, NOVA/HiOA
11.45–12.00 | Krisesenterarbeid i fengsel
v/Jane Dullum, NOVA/HiOA
12.00–12.15 | Barnehusenes arbeid med vold
v/Lotte Andersen, NOVA/HiOA
12.15–13.15 | LUNSJ

13.15–13.30 | Hvordan inkluderer kommunale tjenester voldsutsatte eldre?
v/Astrid Sandmoe, NKVTS
13.30–13.45 | Foreldre og barn med etnisk minoritetsbakgrunn
og deres erfaringer med hjelpeinstanser
v/Parvin Kiamanesh, NKVTS
RETTSAPPARATETS HÅNDTERING
13.45–14.00 | Fornærmedes stilling i saker om vold i nære relasjoner
v/Jane Dullum, NOVA/HiOA
14.00–14.15 | Silingsprosesser i strafferettsapparatet – hva vet vi og hva skal vi undersøke?
v/Elisiv Bakketeig, NOVA/HiOA
14.15–14.45 | KAFFEPAUSE
TVERRFAGLIG OG TVERRETATLIG SAMARBEID
14.45–15.00 | Å samarbeide på tvers på voldsfeltet
v/Elisiv Bakketeig, NOVA/HiOA
15.00–15.15 | Erfaringer med samarbeid mellom politi og barnevern
v/Norunn Vorland, NKVTS
15.15–15.30 | Erfaringer så langt med prosjekt November
v/Anja Bredal, NOVA/HiOA
AVSLUTNING
15.30–15.55 | Samtale mellom May-Len Skilbrei og Kjersti Ericsson,
Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO.
Hva forteller denne forskningen om tjeneste- og rettsapparatets rolle på feltet vold
i nære relasjoner? Hvilke utfordringer kan man identifisere både for profesjonelle
og brukere fremover, og hvordan kan forskningen bringe oss videre?
15.55–16.00 | Sluttord v/direktør Inger Elise Birkeland, NKVTS

