INVITATION TIL TEMADAG OM GERNINGSKVINDER – EN
BELYSNING AF KVINDERS VOLDSADFÆRD
Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab,
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til temadag med fokus på kvinder som
voldsudøvere.
Temadagen vil blive afholdt i København, i Dansk Psykolog Forenings lokaler:
Torsdag d. 22. september 2022
Kl. 9.00 – 16.30
Lokale 2A
Stockholmsgade 27,
2100 København Ø.

Program
08.30-09.00
09.00-10.30
10.45-12.15
12.15-13.00
13.00-14.30
14.45-16.15
16.15-16.30

-

Morgenbrød
Sarah Bøgelund Dokkedahl: Kvinder som udøvere af partnervold
Sarah Bøgelund Dokkedahl: Kvinder som udøvere af partnervold (fortsat)
Frokost
Lars Bjerggaard: Karakterafvigende kvinder og kønskulturel bias
Olivia Koppel: Voldelige kvinder med behandlingsdomme i retspsykiatrien
Afrunding

Sarah Bøgelund Dokkedahl, cand.psych., Ph.d., og ansat som adjunkt hos Institut for
Psykologi på Syddansk Universitet, Odense. Selvom partnervold ofte italesættes som mænds
vold mod kvinder, så viser international forskning, at kvinder oftere udøver partnervold end
deres mandlige partnere. I dette oplæg sættes der fokus på den kvindelige voldsudøver samt
voldens dynamikker og konsekvenser i det almindelige parforholds regi. Da kvindelige
voldsudøvere generelt er oversete i både forskning og praksis, vil oplægget suppleres med
viden om indbyrdes vold, mandlige voldsudsatte, metodiske udfordringer og begrænsninger i
vores viden, samt internationale konventioners betydning for vores forståelse og tilgang til
kvindelige voldsudøvere.
Lars Bjerggaard, cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykopatologi, og ansat
som psykolog på Retspsykiatrisk Afdeling, Skejby, Aarhus Universitetshospital i team for
mentalobservationer. Fokus vil her være på psykisk afvigende kvinder, hvis dysfunktioner ikke
traditionelt set giver mulighed for behandlingsdomme og som derfor står til almindelig straf.
Ud fra en bred vifte af forbrydelser over for voksne og børn, og indenfor områder som vold og
seksuelle krænkelser, forsøges det belyst ud fra forskningsresultater, at karakterafvigende
kvinder er langt hyppigere at forefinde, og deres profiler langt mere lig mænds, end myten
derom påstår, men at kulturelle forventninger og derigennem klinisk bias kan medvirke til at
holde deres profiler skjulte.
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Olivia Koppel, cand.psych., autoriseret, og ansat som afsnitspsykolog på Retspsykiatrisk
kvindeafsnit på Sct. Hans Hospital, Roskilde. Fokus vil her være på de ”prototypiske”
kvindelige retspsykiatriske patienter med behandlingsdomme grundet svær sindslidelse, deres
kriminalitet og deres typiske forløb i psykiatri og retspsykiatri. Herunder vil fordomme og bias
omkring kvinderne i retspsykiatrien – dette både i retssystemet og hos det kliniske personale
– blive adresseret. Retspsykiatrisk kvindeafsnit har eksisteret siden 2016, og har siden 2019
haft 100% belagte kvindepladser på de for nuværende 15 senge til behandlings- og
anbringelsesdømte kvinder, og i oplægget vil der være fokus på motivationen, effekten og
erfaringerne for og ved at samle kvinderne alene.
Der er lagt op til en spændende temadag i godt selskab!
Vi ser frem til at se dig
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Praktisk info:
Tidspunkt: d. 22. september kl. 09.00-16.30
DRS medlemspris: gratis (300,- for ikke-medlemmer), alt inkl.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Tilmelding: Senest d. 10. september til DRS@dp-decentral.dk
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