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DAG 1 Onsdag, 1. september

Stalking som vold og socialt problem
Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center

Med afsæt i sine mange års arbejde med stalking vil Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen,

klarlægge, hvordan og hvorfor stalking er et alvorligt samfundsproblem, og hvilke udfordringer der

særligt er forbundet med at stoppe stalking.

Angst, depression og PTSD som følge af stalking
Ask Elklit, Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet

Stalking kan medføre alvorlige traumer og psykiske reaktioner. I mere end 30 år har Professor Ask Elklit

beskæftiget sig med traumereaktioner og han vil med afsæt heri belyse, hvilke følgereaktioner

stalkingudsatte kan opleve. 

Udvikling og implementering af redskaber
til at spotte og stoppe stalking
Bianca Voerman, Efterforskende psykolog ved Politiet i Holland

Proaktivitet, risikovurdering og tydelige retningslinjer. Det er nogle af de nøgleord, som Politiet

i Holland bygger deres stalkingindsat på. Oplægget vil give en bred inspiration til udvikling og

implementering af procedurer, arbejdsgange og værktøjer i arbejdet med stalking. 

Forebyggelse, opkvalificering og samarbejde
Kuno Urban Sønderby Jensen, Politikommissær, Sydøstjyllands Politi  
Nadia Gadeberg, Politiassistent, Sydøstjyllands Politi 

Sydøstjyllands politi har siden 2014 haft særlig fokus på stalking. Oplægget vil give indblik i, hvordan

man i en stor organisation kan sætte stalking på dagsordenen og sikre at viden er bredt forankret,

samt hvorfor ledelsesopbakning er afgørende. Derudover vil erfaringer med, hvordan man som

frontmedarbejder skaber et konstruktivt møde med stalkingudsatte, blive belyst.   

Digital Stalking: Hvad er det og hvad kan man gøre?
Rory Innes, Stifter og CEO i The Cyber Helpline

Falske profiler, GPS-overvågning og hacking er bare nogle af de måder stalking foregår på i dag. Rory

Innes er stifter af The Cyber Helpline i Storbritannien og har omfattende viden om digital stalking og

hvilke særlige præmisser, der er vigtige at kende til, når denne type af stalking skal stoppes.   

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi


Tværsektorielt samarbejde som afsæt 
i kampen mod stalking
Lise Willer, direktør i Borger og Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune 
Heinrich Kristensen, Konsulent i Center for Socialpsykiatri, Esbjerg Kommune 
Henrik Thrane Jensen, Vicepolitiinspektør, Esbjerg Politi

Siden 2017 har Esbjerg Kommune og Esbjerg lokalpoliti haft særligt fokus på stalking. Hør hvorfor og

hvordan organisationerne i dag arbejder med stalking og hvilken værdi samarbejdet og det særlige

fokus på stalking har medført.  

Cyberpsykologiens særlige karakter
Sanne Loft Nielsen, Rigspolitiet 

Sanne Loft Nielsen er ansat ved Rigspolitiet og beskæftiger sig med cyberpsykologi. På baggrund heraf

vil hun give et indblik i, hvad øget digitalisering og teknologiske muligheder betyder for vores adfærd i

dag, hvilke konsekvenser der kan være ved digital stalking og hvordan vi kan blive klogere på de udøvere,

der stalker online. 

DAG 2 Torsdag, 2. september

Behandling af udøvere som redskab til at stoppe stalking
Helle Hundahl, Psykolog i Dansk Stalking Center

Hvad ved vi om udøvere af stalking og hvorfor giver det mening at tilbyde terapeutisk behandling? Helle

Hundahl er psykolog i Dansk Stalking Center og har mange års erfaring med behandling af stalking- og

voldsudøvere.  

Hvordan stopper vi stalking? 
Paneldebat

Hvilke udfordringer er størst, hvilke indsatser skal iværksættes og hvilke ressourcer skal der til?

Konferencen afsluttes med debat og diskussion, hvor eksperter, politikere, andre aktører og selvfølgelig

konferencens deltagere vender relevante perspektiver 

Workshops

Rådgivning og behandling af udsatte 

Risikovurdering i stalkingsager 

Stalking af forældre og børneperspektiv 

Stalking på arbejdspladsen 

Kommunikation med udøvere og motivering for behandling 

Håndtering og forebyggelse af digital stalking 

Falske ofre og håndtering heraf 

Deltag i tre workshops ud fra interesse og fagområde.

Workshopsene vil have fokus på praksis og give konkrete redskaber og viden.  
 


