
 
 

 

 

Velkommen til temadag om vold og overgrep mot 

eldre 

 

Sted: Bystyresalen, Kristiansund Kommune, Langveien 19 

Tid: 10.00- 15.00, 30.oktober  

Påmeldingsfrist: 20.oktober 

 

KUN senter for kunnskap og likestilling inviterer i samarbeid med RVTS Midt og Kristiansund 

kommune til temadag om vold og overgrep mot eldre, eldres rettigheter, hjelperens plikter, 

og hva som kan gjøres for å forebygge og stoppe vold.  

Temadagen er tilrettelagt for helsepersonell, eldreråd, krisesenter, voldskoordinatorer, 

folkehelsekoordinatorer, politikere og frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter 

for eldre.  

 
Hvorfor bør du delta? 
Avisoppslag den siste tiden viser at det er viktig at vold og overgrep mot eldre blir oppdaget, 
varslet og stoppet i større omfang enn i dag. Det krever kunnskap, og at man bryter skam og 
tabuer som omgir denne typen vold. Vi vil derfor bidra til mer kunnskap, bedre forståelse og 
bedre samordning av arbeidet med å forebygge og oppdage vold mot eldre. 
 

Temadagen er gratis og det serveres lunsj.   

 

Påmelding innen 20.oktober til  

post@kun.nl.no 

For nærmere informasjon: Karin Hovde tlf 91193041 

  

mailto:post@kun.nl.no


 
 

 

 

Program* 

10.00 Velkommen- introduksjon av tema for dagen   
 
10.15 Hva er vold og hvorfor må vi snakke om eldre som egen gruppe? 
Wenche Karin Malmedal Høgskolelektor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HiST  
 
11.00 Krisesenterets arbeid mot vold i nære relasjoner 
Krisesenteret i Molde  
 
Lunsj 11.30 – 12.30 
 
12.30 Vold og overgrep i institusjoner  
Wenche Karin Malmedal  
 
13.00 Pasienters rettigheter, hjelpers plikter. Hva er situasjonen i dag? Hva skjer ved klager? 
Tonje Ottosen Johnsen, Pasient og brukerombudet 
 
13.30 pause 
 
13.45 "Det gode møte" 
Stephanie Helland, enhetsleder ved Rokilde Sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem 
i Møre og Romsdal 
 
14.15 Diskusjon i grupper – hva kan vi gjøre for å forebygge og stoppe vold og overgrep mot 

eldre?  

14.45 Oppsummering  

15.00 Vel hjem  

 

*Vi legger opp til en aktiv dag med diskusjon og åpning for spørsmål underveis.   

http://hist.no/content/86463/Fakultet-for-helse--og-sosialvitenskap

