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SOCIALT ARBETE MED VÅLD MOT BARN OCH VUXNA I NÄRA RELATIONER
arrangerad av CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete.

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den-
na nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för 
upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd vid barnmisshandel och för barn och vuxna som utsätts 
för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets 
konsekvenser. Genom plenarsessioner och seminarier uppmärksammas särskilt våldsutsatta som brukare, 
frågor om organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder och kunskapsanvändning i den professi-
onella vardagen. 

Med detta inbjuder vi att inkomma med förslag på medverkan i ett seminarium under konferensen (”Call for 
abstracts”). Det kan röra sig om presentation av aktuella forskningsresultat med relevans för konferensens 
tema, men även om erfarenheter från verksamhetsutvecklingsprojekt och/eller resultat från lokala verksamhe-
ter i kommuner och organisationer. Seminarierna kommer genomföras i realtid via Microsoft Teams.

ABSTRACTEN SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: 
Beskriv inledningsvis vilka problem/frågeställningar som ni avser behandla. Redogör kort för hur dessa 
förhåller sig till rådande kunskapsläge. (Handlar det om problem/frågeställningar som tidigare ägnats 
betydande forskningsinsatser, eller om att man i en verksamhet prövar nya arbetssätt/metoder?) Fokus i 
redovisningen bör ligga på resultat från studien/verksamheten, och på dess relevans för området i stort. 
Erfarenheter från barn/vuxna och/eller professionellt verksamma är i detta sammanhang högst relevanta. 
Redogörelse för metod och tillvägagångssätt bör finnas med, men ska ges begränsat utrymme.

Abstractet bör inte omfatta mer än 2 000 tecken (inkl blanksteg). De ska skickas till anne-lie.vainik@esh.se, 
senast 2020-08-15.

Inkomna abstracts kommer att granskas av en programgrupp med företrädare från medlemsorganisationerna 
Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Målsättningen är att besked om abstracten 
accepteras ska kunna meddelas senast 2020-09-15.
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