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Intervention & Viden 

Fagkonference om 

STALKING  
Onsdag 25. Maj 2016 kl. 09.00-16.00 
KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K 
 
Program 
 

09.00  Ankomst - registrering og kaffe 

09.30  Velkomst - v. direktør for Dansk Stalking Center,  Lise Linn Larsen, og konferencier, Karin Cruz Forsstrøm 

09.40  Åbningstale - v. Minister for Børn, Unge og Ligestilling, Ellen Trane Nørby 
09.55  
 

En stalkingudsats hverdag 
En personlig beretning om livet som stalkingudsat 

10.10  
 

Stalkingens konsekvenser for den udsatte 
Med afsæt i dansk forskning gives et billede af stalkings konsekvenser for den udsatte - v. professor i 
psykologi ved Syddansk Universitet, Ask Elklit 

10.30  Pause 
10.50  
 

Stalking i den fagprofessionelles hverdag 
Interaktiv fremstilling af udfordringerne ved mødet mellem den stalkingudsatte og systemet - v. 
antropolog Heidi Vesterkilde 

11.50  Frokost 
12.50  4 faglige blik på stalking: 
 Stalkingens kompleksitet  

Et indblik i de komplekse problemstillinger som knytter sig til det professionelle arbejde med 
stalkingudsatte - v. psykolog Helle Hundahl fra Dansk Stalking Center 

 Stalkerens profil  
Stalkerprofiler i et retspsykiatrisk perspektiv – v. retspsykolog Lars Bjerggaard Pedersen 

 Politiets indsats 
Gennem et pilotprojekt har Sydøstjyllands politi i samarbejde med Dansk Stalking Center arbejdet med 
politiets håndtering af stalkingsager. Oplægget tager udgangspunkt i de erfaringer, som politiet har fået i 
forbindelse med projektet – v. politikommisær Kuno Urban Sønderby Jensen 

 Nordisk perspektiv: Risikovurderinger og samarbejde med politi  
Om betydningen af risikovurderinger i stalkingsager i Sverige, som gennem en årrække har arbejdet 
med bl.a. risikovurderingsværktøjet SAM - v. kriminolog og forsker  ved Örebro Universitet i Sverige, 
Susanne Strand 

14.40  Pause 
15.00 Håndtering af stalking – inspiration og forskning fra Australien  

Et indblik i den seneste forskning kombineret med mange års erfaring med behandling af stalkere og 
udsatte - v. Dr. Troy McEwan - lektor i klinisk psykologi og retspsykologi ved Centre for Forensic 
Behavioural Science | Swinburne University of Technology 

15.45 Vejen frem og håb til fremtidens arbejde mod stalking - v. direktør Lise Linn Larsen 

16.00 Konferencen afsluttes 

 


