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Förord
2008 var ett händelserikt och expansivt år för
Nationellt centrum för kvinnofrid. Centrumet
arbetade under året vidare med sin uppbyggnad
som det nationella kunskapscentrumet för ämnet
mäns våld mot kvinnor. Under året utökade regeringen vårt uppdrag till att också omfatta våld
i samkönade relationer och våld och förtryck i
hederns namn.
Vi började implementera den handbok för
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer
för sexuella övergrepp som vi tidigare utformat,
ett stort projekt som kommer att fortsätta under
lång tid. Vi började också arbeta med ytterligare
ett nytt regeringsprojekt: att inkludera frågor om
personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen inom hälso- och sjukvården.
Centrumet utvecklas snabbt och hade vid
slutet av sitt andra verksamhetsår 60 personer
knutna till sig. Det innebär kontinuerlig nyrekrytering och det ligger en stor utmaning i att
både växa snabbt och upprätthålla ett effektivt
ordinarie arbete och högsta kompetens hos alla
medarbetare.
All verksamhet vid NCK kunde under året
samlas i gemensamma lokaler, vilket betyder
mycket för det nära sambandet mellan vår kliniska verksamhet och vår kunskapsverksamhet.
Sammantaget har vi goda förutsättningar för att
fortsätta vårt arbete och ser framtiden an med
tillförsikt.
Uppsala i mars 2009

Gun Heimer
Professor, chef för NCK
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Hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp
På uppdrag av regeringen utarbetade NCK ett
nationellt program för hälso- och sjukvårdens
omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.
Uppdraget redovisades till Justitiedepartementet
den 14 februari 2008 i form av en handbok med
tillhörande guide som tagits fram i samarbete
med Statens kriminaltekniska laboratorium i
Linköping för att underlätta det praktiska omhändertagandet. Handboken kan även vara en
resurs för rättsväsendet, socialtjänsten och ideella
organisationer. Den finns tillgänglig på svenska
och engelska via NCK:s webbplats och trycktes
också i en stor upplaga för spridning i hela landet. Arbetet med att implementera programmet
enligt ett nytt regeringsuppdrag (Skr 2007:08:39)
påbörjades under året.

(bilaga 1). Programmet syftar till att ge chefer
och anställda inom personalfunktionen vägledning, så att våldsutsatt kvinnlig personal får det
stöd de behöver. Utbildning om programmet
för personalchefer och personalkonsulter inom
landstinget slutfördes under 2008. Programmet
är framtaget för Landstinget i Uppsala län, men
kan lätt appliceras på andra organisationer och
anpassas till deras struktur.

Kvinnofridslinjen
Under 2008 firade stödtelefonen Kvinnofridslinjen sitt ettårsjubileum. Den var framgångsrik
på så sätt att ett stort antal kvinnor ringde och
att den, genom omfattande marknadsföring, blev
känd av många som en ständigt tillgänglig hjälpresurs för kvinnor som utsatts för hot eller våld.

Arbetsmiljö................................................................................................................ 20
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Universitetsverksamhet.............................................................................................. 22
Klinisk verksamhet, Kvinnofridsenheten................................................................... 22
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Anamnesen inom hälso- och
sjukvården
Uppdraget från regeringen att utveckla metoder
för att inkludera frågor om personlig erfarenhet
av våld som en del av anamnesen inom hälsooch sjukvården påbörjades under året och drivs i
projektform. Projektet kommer att utvecklas och
förstärkas med en större arbetsgrupp under 2009.

Utbildnings- och informationsverksamhet 2008......................................................... 30
Kursrapporter. Mäns våld mot kvinnor....................................................................... 36

Omarbetad lärobok

Kontakt........................................................................................................................47

NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets
ansvar omarbetades under året. Läroboken kompletterades med flera nya kapitel och uppdaterades till att ge en aktuell bild av mäns våld mot
kvinnor som samhällsproblem i Sverige.

Handlingsplan för våldsutsatt personal
vid Landstinget i Uppsala län
Ett handlingsprogram för våldsutsatt kvinnlig
personal togs fram i samarbete med landstinget
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VIKTIGA HÄNDELSER 2008

Nationellt centrum för kvinnofrids lokaler vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nya lokaler
NCK flyttade under sommaren 2008 in i nyrenoverade och för verksamheten anpassade lokaler,
vilket gjorde det möjligt för centret att genomföra sina expansionsplaner, både personalmässigt
och vad gäller verksamhetens volym, inte minst
vad gäller utbildning. Renoveringen blev dock
försenad, vilket inverkade menligt på verksamheten.
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Utbildning
För att mäns våld mot kvinnor ska kunna bekämpas effektivt är det nödvändigt att de som i sitt
yrke kan komma att möta kvinnor som utsatts
för våld har kunskap om våldet och om de mekanismer som ligger bakom. Det är viktigt för att
kunna upptäcka problemen och bemöta utsatta
kvinnor på rätt sätt. NCK:s mångåriga erfarenhet
av kliniskt arbete, utbildning, forskning och samverkan ger en trovärdighet som gör det möjligt att
nå ut på alla nivåer i samhället. Utbildningsenhetens arbete är mångsidigt och består både av att
genomföra egna kurser, medverka i utbildningar
och planera utbildning för andra myndigheter
och organisationer. Uppdragen kan innebära såväl rådgivning och planering av insatserna som
medverkan i själva utbildningen. All utbildning
vid NCK administreras från utbildningsenheten.
Medarbetare från andra enheter inom NCK medverkar med sin specialkompetens som föreläsare
vid såväl egna som externa utbildningar.
Under 2008 fortgick uppbyggnaden av utbildningsenheten genom nyrekrytering av personal,
utökning av antalet universitetskurser på distans
samt en inventering och översyn av utbildningsmaterial. Enheten utvecklade även databasen för
administration och uppföljning av utbildningsverksamheten. I och med flytten till nya lokaler
vid halvårsskiftet kunde en stor del av undervisningen under höstterminen ske i egna lokaler.
Efterfrågan på utbildning från NCK har varit
stor. Många som idag arbetar inom yrken där man
möter våldsutsatta kvinnor har inte fått kunskap i
ämnet under sin grundutbildning eftersom ämnet
våld mot kvinnor endast ingår i ett fåtal läroplaner. Under året genomfördes 138 utbildningstillfällen för sammanlagt 7 350 åhörare, såväl yrkesverksamma som studenter. En sammanställning
av årets utbildningsinsatser finns i bilaga 2.
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I utvärderingen svarade 89 procent av kursdeltagarna att kursen hade varit mycket bra och övriga
svarade att den var bra. En stor majoritet ansåg
att de kommer att ha nytta av kursens innehåll i
sitt nuvarande eller framtida arbete.

Utveckling och genomförande
av modeller för universitetskurser
Utbildningsbehovet bland studenter och yrkesverksamma är stort. Kunskapsbrist omöjliggör
ibland att resurser för våldsutsatta kvinnor kan
skapas. Formell kompetens är viktigt och kan i
ett långsiktigt perspektiv komma att bli ett krav
för att få arbeta inom detta ämnesområde. Det
är därför av vikt att kunna erbjuda anpassade
kurser där förutom grundkunskap i ämnet även
kunskap om och samverkan mellan olika myndigheter och organisationer betonas. En viktig del
i utbildningsarbetet var därför att utveckla och
genomföra kurser som sedan kan tjänstgöra som
modeller nationellt.

Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs
7,5 hp, halvfart
Under året utvecklades en fördjupningskurs
riktad till studenter som tidigare har läst 7,5 hp
i ämnet. Utvärderingar har visat att det finns en
stor efterfrågan på en fördjupningskurs. Innehållet i kursen fokuserar på särskilt sårbara grupper
av våldsutsatta kvinnor, exempelvis kvinnor som
drabbas av våld och förtryck i heders namn samt
våld i samkönade parrelationer. Att sprida kunskap om dessa särskilt sårbara grupper är sedan
2008 även en del av NCK:s uppdrag. Fördjupningskursen ges höstterminen 2009 i samarbete
med Institutionen för kvinnors och barns hälsa
och erbjuds som en del av Uppsala universitets
ordinarie kursutbud av fristående kurser.

Våld mot kvinnor 7,5 hp, ht 2008
Kursen ”Våld mot kvinnor 7,5 hp” var då den gavs
första gången år 2001 den enda kursen i Sverige
med mäns våld mot kvinnor som huvudämne.
Årets kurs, liksom tidigare, fanns med i Uppsala
universitets kurskatalog och gavs i samarbete
med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Kursens syfte var att deltagarna efter slutförd
kurs skulle ha erhållit kunskap om mäns våld
mot kvinnor både på strukturell och individuell
nivå samt kunskap om myndigheters ansvar för
våldsutsatta kvinnor. Deltagarna skulle även ha
reflekterat kring sina och samhällets attityder och
värderingar gällande våldsproblematiken. 		
Totalt sökte 82 personer till de 35 platserna.
Huvuddelen av deltagarna var studenter från jurist-, läkar-, psykolog- eller socionomutbildningen
och sjuksköterskeprogrammet. Kursen genomfördes på halvfart, kvällstid. Kurstillfällena innehöll
både föreläsningar och gruppövningar.
Nytt för året var att läroplattformen Ping
Pong användes i kursen, vilket gjorde det möjligt att samla information och för kursen viktiga
dokument, göra enkäter samt på ett enkelt sätt
kommunicera mellan kurstillfällena. Fortsättningsvis kommer kursen att kunna ges på distans
för att kunna nå ut till fler studenter.

uttbildning

Distanskurs för yrkesverksamma
För att samverkan mellan yrkesverksamma ska
fungera krävs kunskap om berörda myndigheters
olika ansvarsområden. Detta var bakgrunden till
den yrkesövergripande universitetskurs om mäns
våld mot kvinnor som NCK genomförde mellan april och september 2008, i samarbete med
Uppsala University Education. NCK:s tvärprofessionella länsutbildningsgrupp fungerade som
referensgrupp under uppbyggnaden och experter från rättväsende, socialtjänst och hälso- och
sjukvård fanns tillgängliga under kursens gång.
Kursen omfattade 10 veckors studier på halvfart,
motsvarande 7,5 högskolepoäng (hp). Deltagarna
var socionomer, åklagare, poliser och personal
från hälso- och sjukvården. Två obligatoriska
seminarietillfällen var förlagda till Uppsala, i
samband med kursstart och avslutning. I övrigt
genomfördes kursen helt på distans. Distansundervisningen skedde via Uppsala universitets
läroplattform Ping Pong. I denna kunde deltagarna ta del av kursens innehåll, övningar, kurslitteratur och andra relevanta dokument, samt
kommunicera med varandra och kursens lärare.
Övningarna i kursen byggde på fall där delta-

uttbildning

garna fick samarbeta. Kursen berörde även egna
attityder och värderingar till ämnet genom att
studenterna fick reflektera över egna erfarenheter
av att möta våldsutsatta kvinnor i sina yrken. Två
skriftliga utvärderingar av kursen gjordes, en i
samband med det inledande seminariet och en
efter att kursen avslutats. Båda visade att studenterna var mycket nöjda med kursen. En sammanfattning av kursrapporten finns i bilaga 3.

Distanskurs för socialtjänsten
En yrkesspecifik distansutbildning för personal
inom socialtjänsten genomfördes med start i april
2008. Kursen var ett samarbetsprojekt mellan
NCK, Halmstads kommun och Uppsala kommun. En referensgrupp bildades med företrädare
från bland annat kriscentrum för våldsutsatta
kvinnor i Stockholm och socionomprogrammet,
Stockholms universitet. Deltagarna var till övervägande del socionomer verksamma inom socialtjänsten i de båda kommunerna. Utbildningen
omfattade 10 veckor på halvfart, motsvarande
7,5 hp. Kursen startade med två dagars utbildning
i Uppsala och genomfördes därefter huvudsakligen via Internet med hjälp av Uppsala universitets läroplattform Ping Pong. Föreläsningar och
filmer kunde ses på nätet och gruppövningar och
diskussioner genomföras. Under kurstiden ordnades dessutom två sammankomster för deltagarna
med föreläsningar och gemensamma diskussioner, en i Halmstad och en avslutande i Uppsala.
Kursen genomfördes i samarbete med Uppsala
University Education. Kursen gav grundläggande
kunskaper i ämnet med inriktning på socialtjänstens ansvar och arbete. De flesta deltagarna gav
kursen som helhet betyget bra och mycket bra.
En majoritet sade sig också vara intresserade av
en fortsättningskurs. Ytterligare uppföljning och
utvärdering planeras till våren 2009. En sammanfattning av kursrapporten finns i bilaga 3.

Universitetskurs för åklagare
Under året startade ett samarbetsprojekt med utbildningsenheten vid Riksåklagarens kansli med
syfte att utveckla en universitetskurs kring våld
mot kvinnor i nära relationer för åklagare. Kursen
kommer att ges under höstterminen 2009.
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Undervisningsmaterial

Utbildningsinventering

För nya utbildningar behövs nytt utbildningsmaterial och ny teknik i undervisningen. Förändrad
lagstiftning och ny kunskap innebär också behov
av fortlöpande revidering av befintligt material.
Den stora efterfrågan på distansundervisning
medför en nödvändig anpassning till undervisning över internet. Förutsättningarna för att ge
föreläsningar, interaktiva övningar och kunskapstest på distans sågs över och föreläsningar spelades in. Licenser för att visa film över internet
införskaffades.
Läroboken Våldsutsatta kvinnor – samhällets
ansvar utkom första gången 2003 på Studentlitteratur. Under 2008 utkom en omarbetad upplaga av läroboken som har kompletterats med
flera nya kapitel, bland annat om kriminalvårdens
ansvar, frivilligorganisationers arbete och mediebilden av mäns våld mot kvinnor. Boken används
som kurslitteratur på NCK:s samtliga universitetsutbildningar men även vid andra universitetsoch högskoleutbildningar om mäns våld mot
kvinnor. Till boken finns en webbplats där läsaren
kan ta del av källitteratur och fördjupningsmaterial på adressen www.studentlitteratur.se/valdsutsattakvinnor.
Utbildningsmaterialet Att möta kvinnor som
utsatts för misshandel och våldtäkt – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal togs
ursprungligen fram i ett nationellt myndighetsgemensamt fortbildningsuppdrag och utgavs första
gången år 2000. Materialet har fortlöpande uppdaterats och en fjärde upplaga togs fram under
året. Utbildningsmaterialet finns även i en engelsk
version som också uppdaterades under året.

I NCK:s uppdrag som ett nationellt kunskapscentrum ingår att ha god kännedom om det
nationella utbildningsläget. Ett flertal universitet
och högskolor erbjuder sedan några år tillbaka
fristående kurser i ämnet mäns våld mot kvinnor.
Under 2008 genomförde NCK en kartläggning av
sådana kurser, och de har blivit fler sedan 2005.
Bland myndigheter har fortbildningssatsningar för
personal som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor ökat. I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer finns
utbildningsuppdrag till olika myndigheter. Där
finns också många uppdrag som kräver att det
finns kompetent personal inom myndigheterna.
Högskoleverket genomförde 2003 en kartläggning för att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas
i utbildningar som leder till examen som barnmorska, juris kandidat, läkare, lärare, psykolog,
psykoterapeut, sjuksköterska, socionom, tandläkare och teologie kandidat samt i social omsorgs-utbildning. Resultatet presenterades i rapporten Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor (873-4749-03) och visar att ämnet tas upp
i flera utbildningar men inte alltid mycket eller
grundligt. Det står klart att det finns svårigheter
som till exempel att lärarnas kompetens inte är
tillräcklig. De senaste åren har utvecklingen gått i
positiv riktning och i flera grundutbildningar har
ämnet införlivats. NCK:s styrelse uppdrog därför
åt centret att genomföra en ny kartläggning.
Arbetet initierades under senare delen av 2008
och kommer att slutföras under 2009.

Fortlöpande utbildningsverksamhet vid universitet
och högskolor
Förutom att utveckla och genomföra egna
universitetskurser medverkade NCK vid flera
program inom Uppsala universitet och vid andra
universitet och högskolor. Endast ett fåtal yrkesutbildningar har idag ämnet mäns våld mot kvinnor inskrivet i läroplanen. Det innebär att det
varje termin utexamineras studenter som inte
har någon grundkunskap i ämnet. NCK genomför sedan flera år tillbaka satsningar på att införa
återkommande moment inom program som
leder till yrken där man kommer att möta våldsutsatta kvinnor.
Dessa satsningar kommer att kunna användas
som modell vid andra universitet och högskolor.
Ett exempel är våld mot kvinnor som ett återkommande moment – en så kallad strimma – i
Uppsala universitets sjuksköterskeprogram som
NCK utarbetade tillsammans med Institutionen
för folkhälsa och vårdvetenskap. Under 2009
kommer de första studenterna att examineras
vilket kommer att särskilt utvärderas. Andra program vid Uppsala universitet där ämnet återkommer är läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet.
NCK har även regelbundet medverkat i
juristutbildningen, psykologprogrammet, sociala
omsorgsprogrammet, distriktssköterske- och
röntgensjuksköterskeprogrammen vid Uppsala
universitet. Under 2008 initierades en samarbetsgrupp vid universitetets utbildningsvetenskapliga
fakultet med syfte att ta fram ett program för
hur mäns våld mot kvinnor kan beaktas i lärarutbildningar. NCK medverkade även under året
i kurser och program vid andra universitet och
högskolor: barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola och Karolinska institutet, Polishögskolan i Umeå, fristående kurser vid Karlstads
universitet och Karolinska institutets masterkurs
Kris- och katastrofkunskap.

Utbildningsuppdrag
Utbildningsuppdrag från andra myndigheter utgjorde en betydande del av verksamheten liksom
regionala, nationella och internationella föreläsningsuppdrag från myndigheter och organisationer. Dessutom genomförs också regelbundet
internutbildning för nyanställda och fortbildning
för NCK:s personal.

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen har i ett särskilt regeringsuppdrag fått i uppgift att genomföra vidareutbildning
för poliser med fokus på brott mot barn och
ungdomar och våld i nära relationer. Polishögskolan är ansvarig för utbildningarna som getts i
Stockholm/Uppsala, Umeå och Växjö. Kurserna i
Uppsala är ett samarbete mellan NCK, Juridiska
fakulteten och Sociologiska institutionen med
Uppsala University Education som administrativt
ansvariga. NCK medverkade vid framtagande
av kursplaner, föreläste och deltog vid examinationer. Under 2008 genomfördes i Uppsala två
kurser Utredningsmetodik med inriktning på brott
mot barn och ungdomar, steg 1, 15 hp och två kurser
Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära
relationer, 4,5 hp. NCK medverkade också i kursen med inriktning mot brott i nära relationer vid
Umeå universitet.

Ungdomsstyrelsen
Under 2008 genomförde Ungdomsstyrelsen
en fortbildningskurs om mäns våld mot unga
kvinnor och särskilt våld och förtryck i hederns
namn. Utbildningen var en del av ett regeringsuppdrag där Ungdomsstyrelsen skulle samverka
med NCK. Utbildningen som omfattade 7,5 hp
genomfördes på fyra orter: Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Umeå. NCK deltog som
inledande föreläsare för att ge en grundläggande
kunskap om mäns våld mot unga kvinnor och
hedersrelaterat våld. 128 studenter genomförde
utbildningen. Ungdomsstyrelsen planerar att
genomföra en liknande utbildning under 2009.

Läroboken ”Våldutsatta kvinnor
– samhällets ansvar” kom i en ny
reviderad upplaga i maj 2008.
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Information

Brottsoffermyndigheten

Föreläsningsuppdrag

Brottsoffermyndigheten genomförde på uppdrag
av Regeringen ett utbildningsprogram riktat till
personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och
domstolarna. Syftet med programmet var att öka
kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra
bemötandet av dessa brottsoffer i samband med
polisanmälan, förundersökning och rättegång.
NCK ingick i den referensgrupp som planerade
utbildningen och medverkade vid såväl upptaktskonferenser som internatutbildningar.

Efterfrågan på NCK:s medverkan som föreläsare
vid utbildningar, seminarier och konferenser var
likt tidigare år stor. Uppdragen kom från hälsooch sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten,
men också från andra organisationer. Många av
uppdragen är ständigt återkommande som till
exempel Kriminalvårdens basutbildning för personal som arbetar med kvinnliga interner. Föreläsningar och information om Kvinnofridslinjen
och NCK:s Handbok för omhändertagande av
offer för sexuella övergrepp var särskilt efterfrågade
under året.
Bland de många uppdragen kan nämnas Domstolsverkets specialiseringsprojekt för domare i
familjerätt, Nationell Öron-Näsa-Hals-kongress,
Brottsoffermyndighetens seminarium om arbete
för sexualbrottsoffer och mot människohandel,
Stockholm Criminology Symposium, Svenska
Kyrkans kyrkomöte i Uppsala och Brottsofferjourernas riksförbunds 20-årskonferens.
Andra uppdragsgivare bland myndigheter var
kommuner och landsting, länsstyrelser, Migrationsverket och Folkhälsoinstitutet. Bland frivilligorganisationer märks UNIFEM, Hem och samhälle, ZONTA och Mansnätverket för Kvinnofrid.
Internationellt medverkade NCK vid en nationell läkarkongress Våld och sexuella övergrepp
mot kvinnor i Turin, Italien, Kvinnliga läkares
förenings nordeuropeiska konferens Bridge the
Gender Gap i Malmö och Nordisk Kvinnofridskonferens för frivilligorganisationer arrangerad av
ROKS och SKR.
En sammanställning av årets utbildningsinsatser finns i bilaga 2.

SIDA

Under året medverkade NCK i SIDA:s kurs
Women’s Human Rights: Towards Gender Equality
vid två tillfällen. Kursen ges av Uppsala university education för yrkesverksamma från länder
som får svenskt bistånd och årets kurser hade
deltagare från Afrika och Asien. NCK:s bidrag
innehåller teoretisk kunskap om mäns våld mot
kvinnor samt kunskap om hur NCK arbetar
kliniskt och med utbildning och forskning inom
ämnesområdet.

Informationsenheten blev i juni 2008 en egen enhet och består nu av enhetschefen samt en webbredaktör som båda rekryterades under året.
Informationsenhetens uppgift är att göra
Nationellt centrum för kvinnofrids verksamhet
mer känd samt att sprida kunskap om våld i
samkönade parrelationer och våld och förtryck i
hederns namn via verksamhetens olika informationskanaler.

NCK-rapport
2008 trycktes två upplagor av den första
rapporten i serien NCK-rapport (ISSN 16547195): Handbok – Nationellt handlingsprogram
för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av
offer för sexuella övergrepp (NCK-rapport 2008:1)
samt Guide för omhändertagande efter sexuella
övergrepp. I samband med den andra tryckningen
översattes och trycktes även en engelsk version
av materialet.

Handlingsprogrammet består av en handbok
och en guide som steg för steg beskriver hur en
undersökning av en patient som har utsatts för
sexualbrott ska gå till.

Nyhetsbrev
I december kom det första numret av NCK:s
nyhetsbrev. Det vänder sig främst till yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt
yrke, till politiker samt till journalister. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post och kan också nås via
webbplatsen. Det ska i fortsättningen komma ut
cirka tre gånger per termin.
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uttbildning

information

Webbplatser
NCK har tre webbplatser som vänder sig till
olika målgrupper:

www.nck.uu.se
Nationellt centrum för kvinnofrids huvudwebbplats är www.nck.uu.se, som är en del av Uppsala
universitets webbplats. Den presenterar verksamheten för yrkesverksamma samt forskare såväl
nationellt som internationellt, har ett fylligare
innehåll och uppdateras oftare än NCK:s två
andra webbplatser. På startsidan finns en nyhetsdel som lyfter fram besök, aktuella projekt, nya
publikationer och pressmeddelanden. Under
våren 2008 anpassades webbplatsen till NCK:s
nya grafiska profil och fick ett nytt utseende.
Det totala antalet besök under 2008 var
17 752 och den genomsnittliga besökaren tittade
på drygt tio sidor per besök. Medellängden för
ett besök var nästan sju minuter, vilket tyder på
att det finns mycket material på webbplatsen
som lockar till läsning och nedladdning.
Från september ökade antalet besök varje
månad. Framför allt ökade mängden material som
laddades ned, bland annat den nya upplagan av
handboken som lades ut på webbplatsen i november. Såväl uppmärksamheten i olika nyhetsmedier som kampanjerna för Kvinnofridslinjen
under hösten bidrog till att hålla besöksfrekvensen uppe.
De populäraste sidorna var Om våld mot
kvinnor, Om NCK och Utbildning.

www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnofridslinjens webbplats www.kvinnofridslinjen.se är ett viktigt komplement till stödtelefonen.
Den ger möjlighet att bekanta sig med Kvinnofridslinjen, och ett besök på webbplatsen kan vara
ett steg på vägen till att lyfta telefonluren. Det
finns också särskilda sidor för närstående samt för
yrkesverksamma.
Under 2008 påbörjades ett arbete för att öka
interaktiviteten på webbplatsen. Bland annat
introducerades Månadens fråga och en sida för
läsarkommentarer, Hjälp oss att bli bättre. Hela
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webbplatsen översattes till engelska, och kortfattad information om Kvinnofridslinjen översattes
till ytterligare elva språk, inklusive de nationella
minoritetsspråken.
På www.kvinnofridslinjen.se registrerades
69 855 besök under 2008. Genomsnittsbesökaren läste 4,5 sidor per besök. Under våren 2008
minskade antalet besök, men det skedde en konstant ökning efter sommaren och under hela hösten. Särskilt populära var sidorna med kortfattad
information om olika typer av våld samt sidan
med frågor och svar.

www.akademiska.se/nck
Nationellt centrum för kvinnofrids sidor på Akademiska sjukhusets webbplats www.akademiska.
se vänder sig framför allt till patienter samt sjukhuspersonal med information om patientverksamheten. Besökare som vill ha mer information
om NCK eller Kvinnofridslinjen hänvisas vidare
via länkar till www.nck.uu.se respektive www.
kvinnofridslinjen.se. Under 2008 fick www.
akademiska.se/nck en tydligare inriktning på patientinformation, och sidorna uppdaterades och
lyftes in i sjukhusets nya webbmallsystem. Webbplatsen hade 7 729 besökare under 2008.

Press

Nyhetsmedier är en mycket betydelsefull kanal
för att nå allmänheten med information om
myndigheters verksamhet, och att ge god service
till journalister är en prioriterad uppgift för informationsenheten.
Under 2008 visade medierna ett stort intresse
för NCK:s verksamhet. Framför allt rapporterade
de om den nystartade stödtelefonen Kvinnofridslinjen, samt om Handbok – nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexualbrott som tagits fram på
uppdrag av Justitiedepartementet.
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Vid ett flertal tillfällen kontaktade reportrar
från såväl riksmedier som lokala medier i hela
landet NCK för att få kommentarer i samband
med uppmärksammade rättsfall eller egna satsningar på artiklar om våld mot kvinnor.

främst med Uppsala universitets, men även med
Akademiska sjukhusets grafiska profil. Färgerna
är rött och grått. Även Kvinnofridslinjens logotyp
förenklades och fick samma röda färg som används i NCK:s grafiska profil.

Debattartiklar

Studiebesök

Nationellt centrum för kvinnofrid skrev två
debattartiklar för Dagens Nyheter respektive
Upsala Nya Tidning under 2008:
• DN Debatt 14 februari 2008, ”Rena lotteriet
avgör hjälpen till våldtagna”
• Upsala Nya Tidning Debatt 7 april 2008, ”Ett
globalt hot mot folkhälsan”
DN-artikeln presenterade Handbok – Nationellt
handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexuella övergrepp i samband
med att den lämnades över till regeringen.
Artikeln i UNT publicerades på FN:s folkhälsodag. Den lyfte fram den stora omfattningen av
mäns våld mot kvinnor såväl i Sverige som globalt,
och betonade att det är en grundläggande mänsklig
rättighet att inte utsättas för våld, och att ansvariga
myndigheter måste hantera våld mot kvinnor som
en angelägen folkhälsofråga.

Informationsenheten ansvarar för samordningen
av studiebesök på Nationellt centrum för kvinnofrid. Intresset för att göra studiebesök är
stort och under 2008 tog NCK emot ett 40-tal
studiebesök med totalt omkring 300 personer –
politiker, myndigheter och organisationer från
Sverige, Ukraina, Ryssland, Filippinerna, Turkiet
och Chile.

Marknadsföring av
Kvinnofridslinjen
För att göra Kvinnofridslinjen känd bland dem
som behöver hjälpen marknadsförde NCK under
2008 stödtelefonen dels genom informationsmaterial i form av affischer, broschyrer och visitkort
med telefonnumret, dels genom annonsering i populärpress, morgontidningar, på mediesajter och
bloggportaler samt via trafikreklam. Se bilaga 4.
Informationsmaterialet distribuerades inför
starten till samtliga apotek och polismyndigheter
i landet, till ett mycket stort antal sjukvårdsmottagningar samt till olika frivilligorganisationer.
Materialet kan även beställas via Kvinnofridslinjens webbplats, och den möjligheten användes
av omkring 40 beställare per månad under 2008.
Beställarna var företag, kommuner, apotek, vårdcentraler, sjukhus och skolor med flera och de är
väl spridda över hela landet.
Annonseringen koncentrerades till kampanjperioder i början av sommaren, tidigt på hösten

information

Informationsmaterialet i form av affischer,
broschyrer och telefonkort kan beställas kostnadsfritt via webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se.
och mot slutet av året. Läsarundersökningar i
samband med annonseringen i populärpressen
visade att annonserna hade uppmärksammats av
många läsare och att majoriteten gav annonsen
ett högt helhetsbetyg.
På internet visade det sig vara effektivt med
bannerannonser på mediesajter med många
kvinnliga läsare. Många klickade dessutom på annonserna för att ta sig vidare till Kvinnofridslinjens webbplats, som har fick en tydlig ökning av
antalet besök under kampanjperioderna.
En opinionsmätning bland allmänheten som
gjordes i november 2008 visade att 25 procent av
alla tillfrågade kände till Kvinnofridslinjen. Bland
kvinnorna kände 32 procent till Kvinnofridslinjen.

Grafisk profil
Den nya grafiska profilen som togs fram under
våren anpassades speciellt för att harmoniera

information

I november besökte äldre- och folkhälsominister
Maria Larsson (i mitten) Nationellt centrum
för kvinnofrid för att få aktuell information om
verksamheten och hur centrumet arbetar med de
nya och utökade regeringsuppdragen. Till vänster
landstingsrådet Anna-Karin Klomp, Landstinget
i Uppsala län, och till höger departementssekreterare Hanna Åkesson, Socialdepartementet.
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Kunskapssammanställning
och analys av forskningsbehov
I september 2008 startade uppbyggnadsarbetet
av enheten för kunskapssammanställning och
forskningsbehov, KAF. En chef och två utredare
anställdes och arbetade under hösten med att
utveckla verksamheten.
KAF:s uppgifter är att överblicka forskning
och erfarenhetsbaserad kunskap på området
mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade parrelationer och våld i hederns namn, att aktivt
sprida ovanstående kunskap samt att analysera
och peka på utvecklingsmöjligheter inom forskning och metodutveckling. En viktig uppgift är
att bearbeta forskning så att den blir tillgänglig
för beslutsfattare och praktiker.
Verksamhetens första fyra månader ägnades
främst åt organisatoriskt och strategiskt planeringsarbete. Det kommande verksamhetsåret
kommer att kräva ytterligare personella resurser
och rekrytering av ytterligare personal har inletts.
Arbetet drivs både löpande och i projektform.
Medarbetare vid KAF medverkade under året vid
flera av studiebesöken på NCK.

Bibliotek
Inom ramen för KAF:s arbete ligger även ansvaret för NCK:s referensbibliotek som i första hand
är avsett för den egna personalen och anlitade
experter. Under hösten inleddes en inventering
av befintlig litteratur och en översyn av lånerutinerna. Avsikten är att så småningom upprätta
en ny katalog och ett nytt utlåningssystem. Nya
böcker köptes in för att komplettera katalogen
inom aktuella ämnen och prenumerationer av
relevanta tidskrifter påbörjades.

Internetbaserade resurser
Internetbaserade resurser i form av en kunskapsbank samt en forskardatabas utreddes och första
steget i form av en förstudie påbörjades. Idén är
att upprätta en kunskapsbank på nätet för att där
samla information om forskning, erfarenhetsbaserad kunskap och resurser. Syftet med förstudien
är att ta reda på vilka behov av en kunskapsbank
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som föreligger och hur den bör vara utformad för
att tillfredsställa dessa. Olika målgrupper identifierades och nyckelpersoner inom dessa kommer
att intervjuas. Andra liknande internetresurser
kommer också att undersökas. Uppdraget utförs
av ett konsultföretag i samarbete med NCK och
resultaten kommer att presenteras i mars 2009.

Projekt
Med anledning av det utökade regeringsuppdraget att även uppmärksamma våld i samkönade
relationer och våld i hederns namn initierade
KAF två projekt.
Det första projektet är en kartläggning av
våld i samkönade relationer och består av tre
delområden som syftar till att ge ökad kunskap
om och översikt över hanteringen av våld i samkönade parrelationer i Sverige. I nuläget har en
projektledare startat inventeringen av forskning
och resurser samt tagit den första kontakten med
projektets referensgrupp bestående av forskare
och praktiker inom fältet.
Det andra projektet gäller en kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck (inklusive tvångsäktenskap, könsstympning och våld i
hederns namn riktat mot homo-, bisexuella och
transpersoner). En forskare har anställts för att
genomföra kunskapsöversikten.
Ytterligare ett projekt startades i samband
med NCK:s regeringsuppdrag att implementera
handboken för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer i hela landet. KAF
ska utföra en fördjupad studie om våldtäkt och
sexuella övergrepp som sammanställs i en rapport. Syftet är att ge en bred och fördjupad bild
av flera aspekter som rör våldtäkt och sexuella
övergrepp genom att ta upp aspekter som rör
både brottsoffer och förövare samt behandla
frågor som är relevanta för berörda myndigheter.
Projektet leds av en projektledare tillsammans
med en extern expertgrupp. En plan för rapporten har upprättas och förhandlingar pågår med
författare till de olika delstudierna.

kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Forskning
och metodutveckling
Forskning

Metodutveckling

Ett flertal forskningsprojekt pågick under året
och beräknas fortsätta även under 2009.
I samarbete med Umeå universitet, Avdelningen för Folkhälsa och Forskning vid Sundsvalls
sjukhus och NCK pågår ett forskningsprojekt om
våld, hot och övergrepp mot ungdomar. Nationella enkätstudier vid ungdomsmottagningar är
avslutade och analyserade. Data är presenterade
på ett flertal vetenskapliga konferenser och den
första artikeln är insänd för publikation.
Ett annat doktorandprojekt vid NCK syftar
till att öka kunskapen inom vetenskapsområdet
mäns våld mot kvinnor ur två olika perspektiv. I
den ena delen är avsikten att genom en kvantitativ studie undersöka erfarenheter av partnerrelaterat våld och/eller sexuella övergrepp hos
abortsökande kvinnor och jämföra resultatet med
de kvinnor som söker för preventivmedelsrådgivning. Denna del godkändes av regionala etikprövningsnämnden, medicinska fakulteten, Uppsala
universitet i september 2005 (dnr 2005:219).
Den andra delen är en kvalitativ studie rörande
hur kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp
upplever hälso- och sjukvårdens omhändertagande. Hittills i projektet har muntliga intervjuer
och skriftliga enkäter genomförts med de kvinnor som sökt abort- och preventivmedelsrådgivning mellan oktober 2005 och oktober 2006
på familjeplaneringsmottagningen, Akademiska
sjukhuset. De skriftliga och muntliga frågorna behandlade olika grader av emotionellt, fysiskt och
sexuellt våld som kvinnan kunde ha varit utsatt
för samt bakgrundsinformation. Totalt svarade
1 286 kvinnor på enkäterna, hälften var abortsökande och hälften var preventivmedelssökande.
Under det gångna året sammanställdes svaren
och analyserades i statistikprogrammet SPSS.
Det tredje doktorandprojektet är ett samarbete mellan Institutionen för kvinnors och barns
hälsa, Uppsala universitet, Umeå universitet och
NCK och behandlar våldsförekomst hos gynekologiska patienter med eller utan premenstruellt
syndrom.
Handledning av studenter och referee-uppdrag fortsatte under året.

Kvinnofridsmottagningen

forskning och metodutveckling

Den brist på kunskap om resultatet av behandlingsmetoder för våldsutsatta kvinnor som fortfarande råder både nationellt och internationellt
fordrar att det psykosociala arbete som erbjuds
vid KFE evidensbaseras.
För att så långt som möjligt anpassa insatserna efter kvinnans individuella behov och ge vård
på rätt nivå genomfördes en pilotstudie under våren med en strukturerad inventering vid nybesök.
Anamnesen innehöll frågor om nuvarande våld,
social situation och aktuellt vård- och stödbehov
enligt evidensbaserade skalor och index. Pilotstudien utföll väl och de instrument som användes
tillämpas nu vid enheten. Att evidensbasera det
psykosociala arbetet är en del av metodutvecklingen och kan tjäna som modell för övriga landet.
För att effektivisera insamlingen av patientdata påbörjades ett projekt att införa egenregistrering med hjälp av pekskärmar vid Kvinnofridsmottagningen. Detta beräknas också snabba på
och förbättra informationen om den enskilda
patienten till behandlande personal.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjens telefonrådgivning dokumenterades på ett sådant sätt att det skapar nya möjligheter till forskning om våldsutsatta kvinnor.
Orsak till kontakten, vilka råd som gavs och vilka
instanser man hänvisade vidare till, samt vissa
bakgrundsuppgifter om kvinnorna registrerades
och utgör ett led i att metodutveckla verksamheten och förbättra situationen för våldsutsatta
kvinnor. Dokumentationens exakthet och fullständighet varierar beroende på hur mycket
information den hjälpsökande lämnar, men sammantaget ökar dokumentationen kunskapen om
våldsutsatta kvinnors situation, vilka frågor de
har och vilka alternativ de efterfrågar. Under den
nationella stödtelefonens första år sattes fokus i
första hand på om det var våldsutsatta kvinnor
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och deras närstående som ringde och om deras
frågor rörde våld i nära relation.

skulle upptäcka kvinnor och barn samt partner i
samkönade parrelationer, som var eller hade blivit utsatta för våld genom att frågan skulle ingå
som en del i anamnesen. Tidigare forskning visar
att det är framgångsrikt att fråga alla kvinnor för
att upptäcka förekomst av våldsutsatthet. Professionellt bemötande, rutiner, dokumentation och
kunskap om våld i nära relation ökar förutsättningarna för att en våldsutsatt person ska få adekvat hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården.
Detta uppdrag påbörjades under hösten 2008
och fortsätter under 2009. Projektet kommer att
förstärkas med en större arbetsgrupp under 2009.

Nationellt program för bemötande
av sexualbrottsoffer
NCK utarbetade på uppdrag av regeringen ett
nationellt program för hälso- och sjukvården
för omhändertagande av offer för sexualbrott
(Ju2007/2177/KRIM). Avsikten var att skapa
ett praktiskt användbart verktyg för vårdkedjan
i hela landet och därigenom höja kvaliteten på
omhändertagandet av denna utsatta grupp.
I det arbetet var det viktigt att ta till vara den
kompetens och erfarenhet som fanns hos alla
aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med
offer för sexualbrott. Därför inbjöds deltagare till
fokusgrupper för att NCK på så sätt skulle kunna
fånga upp kunskaperna. Deltagarna delades in
i en medicinsk, en psykosocial och en juridisk
fokusgrupp utifrån profession och tillhörighet.
Dessutom fanns en grupp för de frivilligorganisationer som möter sexualbrottsoffer.
Uppdraget redovisades den 14 februari 2008
till Justitiedepartementet, sammanställt i Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och
sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella
övergrepp. Handboken har en tillhörande guide
som skall underlätta det praktiska omhändertagandet och som togs fram i samarbete med
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).
Handboken kan även vara en resurs för personer
inom socialtjänsten, rättsväsendet och ideella
organisationer som möter de utsatta. Den finns
tillgänglig på svenska och engelska via NCK:s
webbplats (www.nck.uu.se) och trycktes också i
en stor upplaga för spridning i hela landet.

Implementering av handboken om
sexuella övergrepp
NCK fick genom ett nytt regeringsuppdrag
(Skr2007:08:39) ansvar för att implementera
handboken och guiden i hälso- och sjukvården i
hela landet. Detta arbete påbörjades i slutet av
året på fem pilotorter: Uppsala, Kalmar, Skövde,
Karlstad och Umeå. Pilotorterna valdes för att ge
geografisk spridning i landet och lämplig storlek
på kvinnoklinikernas mottagning. Verksamhets-
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I spårsäkringssatsen som innehåller allt material
som behövs för att en läkare ska kunna göra en
komplett spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp
ingår även den nya guiden med anvisningar samt
Kvinnofridslinjens telefonkort.
cheferna samt chefsåklagare och polismästare
från pilotorterna kallades till ett upptaktsmöte i
december och läkarna vid de utsedda kvinnoklinikerna besvarade en enkät innan projektet startade. Under våren 2009 kommer dessa orter att
med utbildning och stöd från NCK prova de nya
rutinerna med en kompletterad spårsäkringssats
för undersökning efter sexuella övergrepp där
guiden ingår. Som ansvariga för information och
uppföljning till pilotorterna projektanställdes två
personer: en gynekolog och en forensisk laborant
från SKL. Expertgruppen från arbetet med handboken ansvarar för utbildningsinsatserna.

Artiklar, publikationer,
rapporter och remissvar
• Heimer, Gun; Stenson, Kristina: Vården har
en nyckelroll i att avslöja våld och hjälpa kvinnor. Läkartidningen 2008:7 (Temanummer
om mäns våld mot kvinnor. Gästredaktör: Gun
Heimer)
• Heimer, Gun; Stenson, Kristina: Prevalence
of experiences of partner violence among female
health staff: relevance to awareness and action
when meeting abused women patients. Womens
Health Issues mars–april 2008
• Handbok – Nationellt handlingsprogram för
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer
för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1

I samarbete med Landstinget i Uppsala län har
NCK utvecklat ett vårdprogram för patienter och
ett handlingsprogram för åtgärder när någon i personalen utsätts för våld i en nära relation. Programmen kan lätt anpassas och användas som modeller
i hela landet.

Anamnesen inom hälso- och sjukvården

Handlingsplan för våldsutsatt personal
vid Landstinget i Uppsala län

Hälso- och sjukvårdens personal utgör en nyckelgrupp när det gäller att upptäcka och identifiera
våld. Forskningen visar att ansvaret för att ställa
frågan om våld vilar på sjukvårdspersonalen.
NCK har tidigare tagit fram rutiner och handlingsplaner för Akademiska sjukhuset som kan
tjäna som modell för övriga landet. Mot bakgrund av den erfarenhet och kunskap som finns
vid NCK fick centrumet i uppdrag av regeringen
att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del
av anamnesen inom hälso- och sjukvården (Skr
2007/08:39). Syftet med uppdraget var att personal inom hälso- och sjukvården i ett tidigt skede

En studie av våldsprevalensen bland kvinnliga anställda vid Akademiska sjukhuset genomförd vid
NCK visade att nästan var fjärde var eller hade
varit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld
(Women Health Issues, 2008). Siffrorna stämmer
väl överens med tidigare forskning om erfarenheter av våld mot kvinnor i Sverige. Personalansvariga och fackliga organisationer har uppmärksammat de våldsutsatta kvinnornas situation varför
ett handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära
relationer utarbetades vid centrumet. Handlingsprogrammet framställdes i samarbete med landstingets personalavdelning och beskriver hur våldet kan upptäckas samt ger förslag på frågor som

forskning och metodutveckling

kan ställas och vilka konkreta åtgärder som kan
vidtas. Under året utbildades personalansvariga i
dessa frågor för att kunna ge våldsutsatta kvinnor
det stöd och hjälp de behöver. Handlingsprogrammet kan anpassas så det blir användbart på andra
arbetsplatser i övriga landet.

forskning och metodutveckling

• Rapport om prevention av sexualbrott inför ett
seminarium som NCK medverkande i tillsammans med Centrum för våldsprevention vid
Karolinska institutet och RFSU.
• Rapport: Kartläggning och uppföljning av regeringsuppdrag – inom ramen för regeringens
handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39).
En genomgång av aktuella myndigheters arbete
med ovanstående uppdrag.
• Yttrande om betänkandet Människohandel och
barnäktenskap (SOU 2008:41)
• Yttrande om Rikspolisstyrelsens handbok Brott
i nära relationer
• Yttrande om Samtyckesutredningen – Lagskydd
för den sexuella integrationen.
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Klinisk verksamhet
I NCK ingår en klinisk enhet med Akademiska
sjukhuset som huvudman. Kvinnofridsenheten
(KFE) består av Kvinnofridsmottagningen och
Kvinnofridslinjen. Den kliniska verksamheten
och NCK:s universitetsdel är lokalmässigt och
administrativt samordnade. De olika verksamhetsgrenarna går in i varandra och är varandras
förutsättningar. Det innebär både att medarbetare inom den kliniska enheten deltar i olika
nationella uppdrag i form av utbildning, information och representation, liksom att universitetsdelen utför administrativt arbete för den kliniska
verksamheten i form av ekonomi-, personal-,
informations- och utbildningsinsatser. Den landstingsfinansierade kliniska verksamheten redovisas
i särskild ordning inom Akademiska sjukhusets
system.

Kvinnofridsmottagningen
Antalet besök vid Kvinnofridsmottagningen uppgick till 1 532 (263 läkarbesök och 1 269 övriga
öppenvårdsbesök), vilket motsvarar förväntad
volym. Av besöken var 85 procent planerade och
15 procent oplanerade. Under verksamhetsåret
registrerades 512 återbud och uteblivna besök,
vilket är något lägre än 2007. Detta är ändå en
hög siffra och indikerar att våldsutsatta kvinnors
livssituation tidvis kan vara kaotisk.

30.797 på 10 månader

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen drivs av KFE sedan 4 december 2007 men finansieras i sin helhet av statliga
medel. Under 2008 hade telefonen drygt 38 000
påringningar. En rapport om det första årets verksamhet kommer att publiceras under våren.
Inför starten 2007 genomfördes en undersökning
av vilken information till våldsutsatta kvinnor som fanns på kommunernas webbplatser.
Inför Kvinnofridslinjens ettårsdag beställdes en
uppföljning av undersökningen. Webbplatserna
betygsattes på en skala från 1 till 5 och 2008 blev
genomsnittsbetyget 3,6 jämfört med 2,1 ett år
tidigare. Kvinnofridslinjen kunde på detta sätt
bidra till att brister i informationen till våldsutsatta kvinnor synliggjordes nationellt och också
åtgärdades.
Kvinnofridslinjen marknadsfördes fortsatt
under året för att information skulle nå ut till
målgruppen. Marknadsföring och information
om telefonen är viktigt för att upprätthålla och
sprida kunskapen om att telefonen finns och om
hur den kan hjälpa.

Så många har ringt Kvinnofridslinjen sedan den
öppnade i december 2007. Kvinnofridslinjen är en
nationell stödtelefon för dig som upplevt hot, våld
eller sexuella övergrepp. Vi har tystnadsplikt och
du kan välja att vara anonym. Du ringer gratis och
ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Besök
www.kvinnofridslinjen.se för mer information.

37.792 på 12 månader
Så många har ringt Kvinnofridslinjen sedan den
öppnade i december 2007. Kvinnofridslinjen är en
nationell stödtelefon för dig som upplevt hot, våld
eller sexuella övergrepp. Vi har tystnadsplikt och
du kan välja att vara anonym. Du ringer gratis och
ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Besök
www.kvinnofridslinjen.se för mer information.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen
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Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen
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08-12-08 13.17.53

020-50 50 50

34.420 på 11 månader

Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld

Så många har ringt Kvinnofridslinjen sedan den
öppnade i december 2007. Kvinnofridslinjen är en
nationell stödtelefon för dig som upplevt hot, våld
eller sexuella övergrepp. Vi har tystnadsplikt och
du kan välja att vara anonym. Du ringer gratis och
ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Besök
www.kvinnofridslinjen.se för mer information.

Läkarbesök

154

Övriga öppenvårdsbesök

138

136
119
109

107

101

95

88

87

82
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för
dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt
våld. Vår uppgift är att lyssna, ge dig professionellt
stöd och upplysa om var du kan få hjälp. Vi har
tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.
Du ringer oss gratis och ditt samtal syns inte på
telefonräkningen.
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Kvinnofridslinjen drivs av NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
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Exempel på helsidesannonser för Kvinnofridslinjen
Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Figur: Patientverksamheten 2008
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Organisation och personal
NCK var vid slutet av året organiserat enligt figur
nedan. Informationsverksamheten ombildades till
en egen enhet i samband med rekrytering av en
informationsansvarig och en webbredaktör.
Under året har vissa tjänster inom ekonomioch personalområdet genom avtal köpts av institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Antalet universitetsanställda vid NCK uppgick vid årets slut till 20 personer, varav fyra personer hade annan huvudarbetsgivare än Uppsala
universitet. Anställningarna motsvarade 15,4
årsarbetare. NCK:s universitetsanställda fördelas
mellan yrkeskategorierna utbildare, informatörer, ekonomi- och HR-personal, administratörer,
utredare, forskare och experter. Därtill kommer
centrets föreståndare och enhetsansvariga.
Antalet anställda vid NCK:s kliniska verksamhet uppgick vid årets slut till 18 vid Kvinnofridslinjen och 4 vid kvinnofridsmottagningen
exklusive chefer. Antalet personer knutna till
NCK var totalt 60.
Den mångsidiga och tvärprofessionella sammansättningen är avgörande för centrets möjligheter att hantera sina varierade uppdrag och
viktig för dynamiken i verksamheten. Under året
nyanställdes personal inom centrets alla enheter,
huvudsakligen beroende på fortsatt expansion.

Jämställdhet
Allt arbete vid kunskapscentret syftar ytterst till
att minska mäns våld mot kvinnor och på sikt få

det att upphöra och är därför att betrakta som
jämställdhetsarbete, då mäns våld mot kvinnor
är ett av samhällets största jämställdhetsproblem
och också en av de mekanismer med vilka den
bristande jämställdheten vidmakthålls.
Önskvärd könsfördelning inom centret ses
utifrån de olika arbetsuppgifternas karaktär. Inom
centrets kliniska enhet med Akademiska sjukhuset som huvudman prioriteras hänsynen till patienternas önskan att möta kvinnlig personal. All
personal i direkt patientarbete är därför kvinnor.
Inom centrets övriga verksamheter finns i enlighet med Uppsala universitets policy en strävan
att utjämna den för närvarande sneda könsfördelningen. Det är också viktigt för NCK att markera
att frågan om mäns våld mot kvinnor är en angelägenhet för både kvinnor och män.
Läkarbesök

Övriga öppenvårdsbesök

Uteblivna besök

Planerade besök

Oplanerade besök

Kvinnofridsmottagningen

Medarbetare vid NCK ingick under året i Brottsoffermyndighetens forskningsråd (Ju2005/3983/
KRIM), i Rikspolischefens referensgrupp och i
Vetenskapsrådet FAS’ beredningsgrupp för kvinnors hälsa, i stipendienämnden vid Uppsala universitet för Martin H:son Holmdahl-stipendiet
och i programrådet för socionomprogrammet
vid Uppsala universitet. Vidare har NCK deltagit
i referensgrupper för Operation kvinnofrid, för
Brottsoffermyndigheten i arbetet med ett förbättrat bemötande av sexualbrottsoffer, Brottsoffermyndighetens myndighetsgemensamma
referensgrupp, Folkhälsoinstitutet i arbetet för en
trygg och säker sexualitet och reproduktiv hälsa,
Utvecklingscentrum Bräcke diakoni i arbetet
med våldsutsatta kvinnor med funktionshinder,
Relationsvåldscentrum vid Västerort i Stockholms län i arbetet med våldsutsatta kvinnors
behov av stöd vid myndighetskontakter och i
myndighetssamverkan för kvinnofrid inklusive
redaktionsgruppen för Kvinnofridsportalen samt

i styrgruppen för Rikspolisstyrelsens projekt
”Brott i nära relationer” och i Socialstyrelsens
kvinnofridsuppdrag.
NCK:s chef erhöll Brottsoffermyndighetens
nationella pedagogiska pris 2008 med motiveringen: ”Ett kännetecken för Gun Heimer är att
hon i undervisningen med hjälp av sin kliniska
erfarenhet förmår åskådliggöra våld mot kvinnor
som en jämställdhetsfråga, en kvinnohälsofråga och
inte minst en brottsofferfråga. I detta arbete krävs
ständig attitydpåverkan och en hög grad av professionalism.”
Under året medverkade NCK i en offentlig
utfrågning om Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
parrelationer vid Riksdagens justitie- och socialutskott i mars och i en hearing med myndigheter
om prostitution och människohandel för sexuella
ändamål vid integrations- och jämställdhetsdepartementet, också i mars.

NCK:s nyrenoverade, permanenta lokaler på
Akademiska sjukhuset färdigställdes under 2008,
i ett av sjukhusets äldsta hus. I samband med det
lokalbyte som gjordes förbättrades arbetsmiljön
radikalt för NCK:s anställda. De nya lokalerna
är mer ändamålsenliga, med både enskilda och
delade arbetsrum samt egna utbildningslokaler
fullt utrustade med moderna hjälpmedel. Likaså
finns numera gemensamma samlingslokaler för
alla anställda inom NCK, något som främjar det
informella mötet mellan anställda från de olika
verksamheterna.

Finansierad av landstinget
Finansierad av staten, drivs av landstinget

Föreståndare

FoU

Återbud

Arbetsmiljö

Styrelse

Kvinnofridsenheten

Officiella uppdrag

Utbildning

Information

Kansli, KAF

I juni deltog enhetschef Ann-Marie Tung Hermelin (längst t h) från NCK i panelsamtalet Global Peace
– Global Health i Universitetsaulan i samband med att den amerikanska skådespelerskan Sharon Stone
(mitten) besökte Uppsala universitet. I panelen ingick även (fr v) freds- och konfliktforskaren Karen
Bronéus, förre utrikesministern Jan Eliasson samt professorn i freds- och konfliktforskning Peter Wallensteen.

Kvinnofridslinjen

Organisationsschema. Nationellt centrum för kvinnofrid.
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organisation och personal

officiella uppdrag
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Ekonomi

Bilagor

Universitetsverksamhet

Handlingsprogram för våldsutsatt personal.
Utbildnings- och informationsverksamhet 2008.

Kostnaden för NCK:s verksamhet uppgick 2008 till 26 213 tkr. Av dessa utgjorde 6 437 tkr landstingets
kostnader för drift av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna uppgick till 24 855 tkr
varav huvuddelen, 24 182 tkr, utgjorde regeringens anslag. Verksamhetens utfall om -1 358 tkr innebär att
NCK kan minska det överkott som uppstod då NCK tilldelades fullt anslag under uppbyggnadsåret 2007.

Kursrapporter. Mäns våld mot kvinnor.

Resultaträkning universitetsverksamhet (tkr)
Intäkter		
FOU-anslag
24 182
Finansiella intäkter
673
Summa intäkter

24 855

Kostnader
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Gemensamma kostnader

– 6 821
– 994
– 16 771
– 181
– 188
– 1 258

Summa kostnader

– 26 213

Verksamhetsutfall

– 1 358

Klinisk verksamhet, Kvinnofridsenheten
Intäkterna utgörs av bidrag från landstinget och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel
för Kvinnofridslinjen utgör 6 437 tkr.

Resultaträkning Kvinnofridsenheten (tkr)
Intäkter		
Ersättning från Landstinget i Uppsala län
4 771
Övriga intäkter
6 725
Riks-/regionintäkter
121
Summa intäkter

11 617

Kostnader
Personalkostnader
Omkostnader interna
Omkostnader externa

– 7 748
– 2 753
– 1 233

Summa kostnader

– 11 736

Verksamhetsutfall

– 119
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ekonomi
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bilaga: handlingsprogram för våldsutsatt personal
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Litteraturtips						
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11
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Viktiga telefonnummer och kontakter

Medicinskt och psykosocialt omhändertagande
Polisanmälan och sekretess
Samverkan mellan myndigheter
och ideella organisationer

Processen runt den utsatta kvinnan			

Arbetsmiljö och hemmiljö
Bemötande
Dokumentation

Arbetsgivaren och den anställda			

Att upptäcka och identifiera våld
och hot om våld i nära relation

Våld i nära relation					

Innehåll

för åtgärder vid våld i nära relationer
avseende kvinnlig personal i landstinget

Handlingsprogram

2

Lotta Halling
Personaldirektör
Landstinget i Uppsala län

4

Att upptäcka och identifiera våld i nära relationer är ofta svårt eftersom
kvinnorna utvecklat strategier för att dölja det som försiggår. Det finns
dock varningstecken som är bra att uppmärksamma. Varningstecken kan
vara fysiska skador, som:

Att upptäcka och identifiera våld och hot om våld i nära relation

Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem över hela världen, så också
i Sverige.
I FN:s deklaration från 1993 definieras våld mot kvinnor som ”varje
könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk
skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller det
det privata livet.”
Många kvinnor som utsatts för fysiskt och/eller psykiskt våld i en nära
relation eller sexuella övergrepp söker hjälp inom sjukvården för fysiska
skador och/eller psykiska följder av traumat. Kvinnorna söker ofta hälsooch sjukvården både akut och i ett senare skede på grund av effekter av
våldet. Det är vanligt att kvinnorna söker för oro, depression och smärta
utan att avslöja den bakomliggande orsaken till våldet.
Enligt undersökningar har cirka 11 procent av Sveriges kvinnor blivit
utsatta för våld i sin nuvarande relation. Kvinnor som har utsatts för våld
har generellt sämre hälsa och konsumerar mer läkemedel än icke våldsutsatta kvinnor. Detta innebär att våldet är en utbredd företeelse som vi
kan möta både bland patienter och personal.
Som chef har du möjlighet att upptäcka och identifiera kvinnor som är
anställda och som är eller har blivit utsatta för våld, om du tar dig tid att
lyssna och fråga. Skam, skuld och rädsla gör att de utsatta kvinnorna inte
talar om sin problematik och kommunikationsansvaret vilar därför på dig
som arbetsgivare. Att aktivt och respektfullt fråga om våld kan hjälpa till
att bryta våldsspiralen och förhindra långvarigt lidande.

Våld i nära relation

Gun Heimer
Professor och chef
Nationellt centrum för kvinnofrid

Det går också bra att på dagtid ringa till Nationellt centrum för kvinnofrid
på 018-611 27 92 (sekreterare) eller 018-611 29 97 (avdelningschef).
Kvinnofridslinjen är tillgänglig dygnet runt, 020-50 50 50.

Landstingets vårdprogram ”Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld
i nära relation” finns att tillgå på www.akademiska.se/nck liksom ”Handboken – Nationellt handlingsprogram för omhändertagande av offer för
sexuella övergrepp”.

Programmet är tänkt att ge chefer och anställda inom personalfunktionen
grundläggande vägledning vid bemötande av kvinnor anställda i landstinget
i Uppsala län som utsatts för fysiskt våld, psykiskt våld och/eller sexuella
övergrepp.

avseende kvinnlig personal inom Landstinget i Uppsala län är utarbetat
i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) och Landstinget i Uppsala län.

detta handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relation

26
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upprepad korttidsfrånvaro
långtidssjukskrivning
svårighet att ändra schema eller byta turer/pass
svårighet att delta i aktiviteter utöver arbetstid
partnern hämtar och lämnar alltid vid arbetet
tät telefonkontakt med partnern under arbetspasset
stort ansvar för hem och partner/barn
partnern är överbeskyddande och kontrollerande.

7

• Vid misstanke om våld/hot om våld
Skriv ned konkreta händelser som du upplever vara orsakade av den aktuella
situationen, så att du är väl förberedd då du får tillfälle att prata ostört med
kvinnan.

• Om situationen är akut
Ta hand om kvinnan och fråga rakt på sak om kvinnan blivit slagen, knuffad, sparkad och så vidare. Vidta därefter åtgärder beroende på situationen.
Som chef kan du få råd och stöd från Nationellt centrum för kvinnofrid och
kvinnan kan få hjälp via Kvinnofridsmottagningen.

• Trivs du på jobbet? (Till exempel utifrån att kvinnan sällan deltar vid
gemensamma aktiviteter.)
Sammanfattande handlingsplan steg för steg

8

• Utifrån min upplevelse av situationen känner jag mig orolig för dig;
finns det något jag kan göra för dig?

• Har du blivit knuffad, hotad, slagen eller dylikt någon gång?

• Har någon behandlat dig fysiskt eller psykiskt illa på arbetet eller
hemma?

• Får du ta ett stort ansvar hemma för hus, hem, partner och barn?

• Hur fungerar det med arbetstider och schemaläggning utifrån din
hemsituation?

• Bor du eller har du bott tillsammans med någon?

Dokumentation
I alla sammanhang där anställda utsätts för något skadligt eller risker bör
du som chef dokumentera vad du ser, hör och upplever. Dock är det i dessa
fall ytterst viktigt med sekretess och du bör därför betrakta dina noteringar
som arbetsmaterial och låsa in dem där endast du har tillgång till dem.
Följande frågeställningar kan vara användbara i både samtals- och dokumentationshänseende:

Ge kvinnan signaler om att du bryr dig om henne och att du ser att hon
i vissa situationer har det svårt.
Boka ett samtal med kvinnan under arbetstid och hitta en lugn plats där
ni på ett respektfullt sätt kan samtala utifrån det du ser och upplever.
Lyssna på kvinnan och bekräfta henne som individ.
Ge kvinnan stöd och uppmuntra henne att ta kontakt med Kvinnofridsmottagningen vid Nationellt centrum för kvinnofrid – var noga med att
inte skuldbelägga och ifrågasätta kvinnan.
Följ upp samtalet och bestäm tid för ett nytt möte med kvinnan.
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En förutsättning för att uppnå ett adekvat bemötande är förståelse för våldets
kännetecken, speciella dynamik och effekter. Det kräver även ett engagemang av dig som chef, så att kvinnan känner att hon har ditt stöd.

•
•
•
•
•
•
•
•

Våldsutsatta kvinnor känner ofta skuld och skam över sin situation. Ett gott
bemötande är en förutsättning för att kvinnan ska känna tillit och våga
berätta om våldet. Det är viktigt att lyssna, fråga och tro på kvinnans
historia. Tänk på att egna attityder kan avläsas i kroppsspråket och påverka
kvinnan, både positivt och negativt.
Förhållanden som kan väcka misstankar om att kvinnan är utsatt för våld
eller hot om våld kan variera mycket. Några kännetecken är:

Bemötande

I alla sammanhang där det finns misstankar om att någon av våra anställda
mår dåligt eller far illa är det av yttersta vikt att du som chef vågar ställa
frågor kring det du befarar att den anställda kvinnan utsätts för. Detta blir
extra viktigt då det handlar om kvinnor som är eller kan vara utsatta för
våld eller hot om våld, då de ofta känner skuld och skam över sin situation.
Som chef och arbetsgivare har du ett ansvar för dina anställdas fysiska och
psykiska arbetsmiljö och hälsa. Därmed har du även ett ansvar för att åtgärda de fel och brister som kan påverka dina anställda negativt. Arbetsgivare har inte samma ansvar för de anställdas fysiska och psykiska hemmiljö,
men du kan försöka nå ett säkerställande av att ingen av våra anställda far
illa i sin hemmiljö.

Arbetsmiljö och hemmiljö

Som chef är det därför viktigt att du ser och uppmärksammar de tecken som
är vanliga hos kvinnor som lever i en relation med våld eller hot om våld.
Vid misstanke om våld bör du ta upp frågan i ett enskilt samtal, till exempel i planeringssamtalet om det är nära förestående, eller vid annat lämpligt
tillfälle. Var noga med att betona att du frågar av omtanke samt att du
förberett dig så att du kan ta emot och hantera det svar du eventuellt får av
kvinnan.
Om kvinnan är i behov av en rehabiliteringsutredning finns det alla
möjligheter för dig som chef att ställa frågor kring hälsa, hemförhållanden
och relationer på ett naturligt sätt. Att ställa frågor och därmed visa att
du ser det kvinnan är utsatt för ger signaler om att hon är värd att bli sedd
och du kan därmed bekräfta att hon inte bär skuld till det som händer.
Att ingripa i tid och lägga sig i är liktydigt med att bry sig om. Där har
arbetsgivare och arbetskamrater ett gemensamt ansvar.
Många våldsutsatta kvinnor skäms över sin situation och berättar inte
spontant om våldet och det är därför viktigt att våga fråga om våld och att
ha beredskap och rutin för stöd och omhändertagande.

5

Statistik visar att ungefär var tionde kvinna utsätts för våld eller hot om
våld av den partner hon lever eller har levt med. Det innebär att nästan alla
arbetsgrupper har en kvinna som lever i en relation där våld eller hot om
våld förekommer. Trots att det är så vanligt pratar vi sällan om det – kanske
för att det känns som att tränga sig på.
Landstinget i Uppsala län accepterar inte hot, våld, kränkande särbehandling och/eller sexuella trakasserier vare sig mellan de anställda eller mellan
anställda och patienter. Inte heller i den privata sfären ska någon av våra
anställda behöva bli utsatt för sådan behandling. Som chef har du ett ansvar
för att se helheten av anställdas arbets- och hemmiljö i det här perspektivet.

Arbetsgivaren och den anställda

Sena effekter av våldet kan vara svårare att upptäcka än de akuta tillstånden.
Att våldet tar sig uttryck i andra kroppsliga symtom är väl känt. För den
våldsutsatta kvinnan är kopplingen mellan den fysiska och psykiska ohälsan
och våldet inte alltid uppenbar. Våldet kan leda till dålig kontroll av kroniska medicinska sjukdomar och den ständiga stressen kan förvärra sjukdomen, vilket kan medföra att kvinnan missköter sin diabetes eller annan
sjukdom som kräver medicinering.

• kronisk smärta och psykosomatiska symtom utan tydlig orsak
• psykiska symtom som ångest, nedstämdhet, självmordsbenägenhet,
ätstörningar och missbruk
• sexuell dysfunktion.

Andra varningstecken, symtom och sena effekter där våld och övergrepp
kan vara bakomliggande faktorer är:

• blåmärken, strypmärken, frakturer, stickmärken, skärsår, brännskador,
bortslitet hår
• skador på flera ställen på kroppen.
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018-67 76 00
114 14, 112
018-10 65 00
08-44 29 930
08-642 64 01
018-10 10 49
0293-100 22
0171-44 02 42
018-13 90 00
0171-562 00
0224-182 89

Länshälsan
Polismyndigheten i Uppsala län
Brottsofferjouren, Uppsala

roks, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
www.roks.se
skr, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
www. kvinnojour.com
Kvinnojouren Blåkulla, Uppsala
Kvinnojouren Liljan, Tierp-Älvkarleby
Kvinnojouren Gertrud, Enköping
Kvinnojouren Freja, Östhammar
Kvinnojouren Olivia, Bålsta
Kvinnojouren Sala-Heby
11

018-611 61 10
018-611 61 09

018-611 27 92, 611 27 93

Personaldirektör, Landstinget i Uppsala län
Förhandlingschef, Landstinget i Uppsala län
För aktuella telefonnummer till respektive
personalfunktion, se landstingets intranät Navet

Nationellt centrum för kvinnofrid
www.akademiska.se/nck
www.nck.uu.se

Telefonnummer

Om kvinnan avböjer egen kontakt med nck kan du som chef/motsvarande
konsultera nck. Informera kvinnan om andra alternativ för stöd och hjälp.

Nationellt centrum för kvinnofrid (nck)
nck finns som ett nationellt resurs- och kunskapscentrum vid Uppsala
universitet och Akademiska sjukhuset. Den kliniska enheten, Kvinnofridsmottagningen, är bemannad under kontorstid.
Sekreterare
018-611 27 92
Avdelningschef
018-611 29 97
Kvinnofridslinjen, nationell stödtelefon öppen dygnet runt 020-50 50 50

Viktiga telefonnummer och kontakter i Uppsala län

9

Motivera och uppmuntra kvinnan att polisanmäla våldshändelser eller hot
och erbjud henne stöd under rättsprocessen. Stödet kan komma från dig
som chef, Nationellt centrum för kvinnofrid eller någon annan. Betona
även för kvinnan att det inte finns några krav på att hon ska berätta för sina
arbetskamrater om det hon har upplevt om hon inte vill.
Barn som växer upp i familjer där våld förekommer påverkas i hög grad.
Sjukvårdspersonal har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får
kännedom om att ett barn far illa (Socialtjänstlagen 2001:453, 14 kap § 1).
Anmälan sker till respektive distriktsnämnd inom socialförvaltningen.
Under jourtid kontaktas socialjouren. Detta skiljer sig således från det förfarande som gäller avseende kvinnan/modern.

Polisanmälan och sekretess

Hälso- och sjukvården har ansvar för att den våldsutsatta kvinnan får adekvat
medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Kvinnor som utsatts för
våld eller sexuella övergrepp ska läkarundersökas, varvid graden av fysisk och
psykisk skada bedöms liksom behovet av behandling.
Det är också viktigt att skadorna dokumenteras. Landstingets vårdprogram
”Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation” och ”Handbok – Nationellt program för hälso- och sjukvårdens omhändertagande
av offer för sexuella övergrepp” kan vara till stöd, liksom en kontakt med
Nationellt centrum för kvinnofrid för råd och konsultation.
Efter det akuta omhändertagandet bör kvinnan erbjudas samtalskontakt.
Detta kan ske hos en kurator på kvinnofridsmottagningen vid Nationellt
centrum för kvinnofrid.
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Handlingsprogrammet finns på www.akademiska.se/nck under fliken För personal
Häftet finns att beställa på info@nck.uu.se

Statistiska centralbyrån. www.scb.se På tal om kvinnor och män 2007,
Lathund om jämställdhet.

Malmö kommun; Yrkesgemensam handbok för personalgrupper som möter kvinnor
utsatta för våld eller hot. 2005.

Försäkringskassan; Brottsoffers ohälsa – om hotade och våldsdrabbade ur ett
socialförsäkringsperspektiv. Stockholm 2006.

Stenson, Kristina; Våldsutsatta kvinnors hälsa och livssituation.
Rikskvinnocentrum 2006.

Heimer Gun, Sandberg David; Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.
Studentlitteratur 2008.

Grände, Josefin; Jag kallade det aldrig för våldtäkt. roks 2005.

Litteraturtips

Socialtjänsten
Uppsala kommuns skyddade boende Siri
Individ- och familjeomsorg, Uppsala kommun
Socialtjänsten Enköpings kommun
Socialtjänsten Heby kommun
Socialtjänsten Håbo kommun
Socialtjänsten i Knivsta kommun
Socialtjänsten i Tierps kommun
Socialtjänsten i Älvkarleby kommun
Socialtjänsten i Östhammars kommun

018-727 83 25
018-727 14 00
0171-251 25
0224-360 00
0171-525 65
018-34 70 00
0293-181 90
026-83 000
0173-862 19

Då en kvinna utsätts för våld i en nära relation och detta blir känt för
omgivningen sätts en process för omhändertagande igång där flera myndigheter samverkar utifrån flera perspektiv.
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Genom god samverkan mellan hälso- och sjukvården, polis, socialtjänst och
ideella organisationer som kvinnojour och brottsofferjour kan stödinsatserna
förstärkas och kvinnan få den hjälp hon behöver. Kvinnan ska ge sitt samtycke och får i egen takt bestämma vilka kontakter som ska tas.
Som chef kan du råda och stötta kvinnan att ta hjälp av de myndigheter
och organisationer som finns tillhands men också följa upp ärendet med
samtal.

Medicinskt och psykosocialt omhändertagande

Samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer

Processen runt den utsatta kvinnan

Sammanställning av NCK:s
utbildnings- och informationsverksamhet 2008
Januari
Utbildning/föreläsningar
•
•
•
•
•

Uppsala universitet, Röntgensjuksköterskeprogrammet termin 6, Uppsala
Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet termin 4, Uppsala
Riksåklagarens utbildning ”Våld mot kvinnor i nära relationer”, Stockholm
Umeå universitet, Polishögskolan termin 4, Umeå
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Verksamhetsmöte 2008, ”Nationellt program för
våldtagna”, Stockholm

Studiebesök
• Polisaspiranter, Uppsala
• Nyanställda läkare, kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset
• ST-läkare, Akademiska sjukhuset

Februari
Utbildning/föreläsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet termin 4, Uppsala universitet
SIDA, ”Women’s Human Rights towards Gender equality”, Uppsala
Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet termin 1, Uppsala
Mälardalens Högskola, Barnmorskeprogrammet termin 1, Västerås
Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet termin 1, Uppsala
Vänsterpartiets riksdagsgrupp, Riksdagens handikappforum ”Mäns våld mot funktionshindrade
kvinnor”, Stockholm
Karolinska Institutet, Barnmorskeprogrammet termin 2, Stockholm
Läkarkongress i Turin ”Corso di formazione per operatori sanitari del Pronto Soccorse e DEA degli
ospedali regionali sulla violenza domestica e sessuale contro le donne,” Italien
Svenska regeringens representant och inledningstalare vid seminarium anordnat av FN:s
kvinnokommission (UN Side-event CSW 52), ”Insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för att bekämpa handel med människor för
sexuella ändamål”, New York.
Kvinnojuoren, Östhammar
Kvinnor I Missbruk, Västerås

Studiebesök
• Polisaspiranter, Uppsala
• Ungdomsmottagningen, Enköping
• Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Chile
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Mars
Utbildning/föreläsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin 11, Uppsala
Studieförbundet Vuxenskolan, seminarium ”Våld mot kvinnor”, Uppsala
Akademiska sjukhuset, Kvinnoklinken, ST-läkare, ”Spårsäkring”, Uppsala
Länsstyrelsen i Stockholms län, nätverk för frivilligorganisationer, Stockholm
Uppsala brottsofferjour, brottsofferjourens årsmöte, Uppsala
Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet termin 1, Uppsala
Zonta II, Årligt NCK-seminarium, Uppsala
Landstinget i Uppsala län. Sjukhuspräster, seminarium om andlig vård inom hälso- och sjukvården,
Uppsala
Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet termin 1, Uppsala
Karolinska Institutet, masterkursen ”Kris- och katastrofkunskap”, Stockholm
Mansnätverket för Kvinnofrid i Uppsala & Riksorganisationen Män för Jämställdhet, Uppsala
Uppsala universitet, Juristprogrammet termin 4, Uppsala
Uppsala universitet, Telefonrådgivningskurs för sjuksköterskor 15 hp, Uppsala

Studiebesök
•
•
•
•
•
•

Polisaspiranter, Uppsala
Justitieutskottets borgerliga ledamöter
Riksdagsledamöter (v)
Landstingspolitiker i Uppsala län (s), partiledare (s) och fackföreningsledare, Filippinerna
Polisaspiranter, Uppsala
SKR, mailjouren

April
Utbildning/föreläsningar
• Landstinget i Uppsala län, personalchefer m fl, Införande av handlingsplan för våldsutsatta kvinnor,
Uppsala
• NCK:s tvådagarsutbildning för sjukvårdspersonal, ”Att möta kvinnor som utsatts för misshandel och
våldtäkt”, Uppsala
• Referensgruppen för Relationsvåldscentrum, Stockholm
• Uppsala universitet och Polishögskolan, Vidareutbildning för poliser i utrednings- och
förhörsmetodik, barn och ungdomar 15 hp, 2 föreläsningstillfällen, Uppsala
• Uppsala universitet, Distriktssköterskeprogrammet, Uppsala
• Uppsala universitet, Psykologprogrammet termin 3, Uppsala
• NCK:s distansutbildning ”Mäns våld mot kvinnor 7,5 hp” för yrkesverksamma startar, 2 dagar,
Uppsala
• Uppsala universitet, Sociala omsorgsprogrammet termin 2, Uppsala
• Svenska kyrkan. Utbildning diakoner, Uppsala
• Uppsala universitet och Ungdomsstyrelsen ”Våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld 7,5 hp”,
Göteborg
• NCK:s distansutbildning, ”Mäns våld mot kvinnor 7,5 hp” för socionomer i Halmstad och Uppsala
kommun startar, 2 dagar, Uppsala
• Avdelningschefer, Akademiska sjukhuset
• Gymnasieelever, Uppsala
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Studiebesök
•
•
•
•

Gynekolog, överläkare, Kalmar
Riksdagsledamot (s)
Sjuksköterska, repr i Tryggare Uppsala län, Enköping
Kvinnofridsprojektledare, Flen

Maj
Utbildning/föreläsningar
• Uppsala universitet och Ungdomsstyrelsen ”Våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld 7,5 hp”,
Helsingborg
• Akademiska sjukhuset, Kirurgdivisionen, fortbildningskurs för undersköterskor, Uppsala
• Nationell Öron-näsa-halskongress för sjuksköterskor, Örebro
• Brottsoffermyndigheten, Malmö stad och Polismyndigheten i Skåne, Arbete för sexualbrottsoffer och
mot människohandel, Malmö
• Uppsala universitet och Ungdomsstyrelsen ”Våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld 7,5 hp”,
Umeå
• Sollentuna kommun, Samverkansgruppen för kvinnofridsfrågor, Sollentuna
• Kriminalvården, Basutbildning för personal som arbetar med kvinnliga interner, Örebro
• Akademiska sjukhuset. Kvinno- och barndivisonen. Ungdomshälsan, personalutbildning, Uppsala
• Uppsala universitet och Ungdomsstyrelsen ”Våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld 7,5 hp”,
Stockholm
• Primärvården i Uppsala, utbildning mödravården, Uppsala
• Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin 5, Uppsala

Studiebesök
•
•
•
•

Uppsala kvinnojour
Sida-projekt i Vologadistriktet, Ryssland
Familjevåldsenheten, Polisen, Uppsala
Brottsofferslussen, Skogome

Juni
Utbildning/föreläsningar
• Lundellska skolan, gymnasiet åk 2, föreläsning ”Om våldtäkt”, Uppsala
• Stockholm Criminology Symposium, Stockholm

September
Utbildning/föreläsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tierps kommun, socialtjänsten, Tierp
Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet termin 4, Uppsala
Brottsoffermyndigheten, Utbildning om bemötande av sexualbrottsoffer för rättsväsendet, Umeå
Umeå universitet, Polishögskolan termin 4, Umeå
Kvinnliga läkares förening, Nordeuropeisk regional kongress ”Bridge the Gender Gap”, Malmö
ROKS och SKR, Nordisk kvinnofridskonferens, Stockholm
Akademiska sjukhuset, OTM-divisionen, Kardiologi. Två tillfällen, Uppsala
Rättsläkarstationen, utbildning personal, Uppsala
Bergs kommun, utbildning personal, Svenstavik
NCK:s distansutbildning för yrkesverksamma (7,5 hp), avslutning, Uppsala
Myndighetssamverkan för kvinnofrid, 2-dagars nationell kvinnofridskonferens, 2 seminarier,
Sollentuna
Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet termin 4, Uppsala
Uppsala universitet och Polishögskolan ”Vidareutbildning för poliser i utrednings- och
förhörsmetodik, barn och ungdomar 15 hp”, Uppsala
Röntgensjuksköterskeprogrammet termin 1, Uppsala
Stockholms stads kvinnofridsnätverk, Stockholm
NCK:s distansutbildning (7,5 hp) för socionomer, avslutning, Uppsala
Svenska kyrkan, Kyrkomötet, Uppsala
UPsetters, Crime night, Uppsala
Länsstyrelsen Dalarna, länsutbildning, Borlänge
NCK:s universitetskurs ”Våld mot kvinnor 7,5 hp” startar, 10 seminarietillfällen fram till december,
Uppsala
Svenska kyrkans arrangemang av 50-årsdagen av ”Ett historiskt vägval” med både kvinnor och män
som präster i Svenska kyrkan, Uppsala

Studiebesök
•
•
•
•
•

Kvinnojouren, Nordvärmland
Kvinnofridsprojektet Athena
Kvinnocentrum, Skellefteå
Säkerhetsansvariga, Akademiska sjukhuset
Polisaspiranter, Uppsala

Oktober
Utbildning/föreläsningar

Augusti

• ST-läkare, primärvården, Uppsala län

• Enköpings kommun, chefsutbildning, Enköping
• Uppsala universitet och Polishögskolan ”Vidareutbildning för poliser i utredningsmetodik med
inriktning på brott i nära relationer, 4,5 hp”, Uppsala
• Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet termin 1, Uppsala
• Kriminalvården. Basutbildning för personal som arbetar med kvinnliga interner, Örebro
• Folkhälsoinstitutet, seminarium om nationella stödtelefoner, Stockholm
• Uppsala universitet, Institutionen för didaktik och Institutionen för utbildning, kultur och medier,
personalutbildning, Uppsala
• Uppsala universitet och Polishögskolan ”Vidareutbildning för poliser i utredningsmetodik med
inriktning på brott mot barn och ungdomar, 15 hp”, Uppsala

32

bilaga: NCK:s utbildnings och informationsverksamhet 2008

Utbildning/föreläsningar
• NCK:s distansutbildning (7,5 hp) för socionomer i Halmstad och Uppsala kommun, tvådagars
seminarium, Halmstad
• Brottsoffermyndigheten, Utbildning om bemötande av sexualbrottsoffer för rättsväsendet,
Stockholm

Studiebesök
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•
•
•
•
•
•
•
•

Veterinärmedicinska föreningen, Uppsala
Landstinget Halland och Varbergs kommun, Kvinnofridsgruppen, Varberg
Vuxenskolan ”Hälsokultur för kvinnor”, 2 tillfällen, Uppsala
Styrelsen för Hem och samhälle, Uppsala
Brottsofferjourernas riksförbund, Vittnesstödsutbildning, Stockholm
Karlstads universitet, universitetskursen ”Våld mot kvinnor 7,5 hp”, Karlstad
Länsstyrelsen Dalarna, länsutbildning, Mora
Uppsala universitet, Jämställdhetskommittén, Uppsala

Studiebesök
•
•
•
•
•

Nyanställda läkare, kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset
Ekologiskt centrum, Ukraina
Lundellska skolan, Uppsala
Primärvården, Landstinget i Uppsala län
Polisaspiranter, Uppsala

December
Utbildning/föreläsningar
•
•
•
•
•
•

Kriminalvården, personalutbildning, Färingsö
Akademiska sjukhuset, Kvinnokliniken, ST-läkare, Uppsala
Universitetskursen ”Våld mot kvinnor” 7,5 hp, avslut, Uppsala universitet
Karlstads universitet,”Våld i nära relationer” 7,5 hp, om våld i hederns namn, Karlstad
Hallstahammars kommun, Socialtjänsten, Hallstahammar
Svenska kommunalarbetareförbundets utbildningsdagar för arbetsplatsombud, 2 tillfällen, Uppsala

Studiebesök
•
•
•
•
•

UNFPA projekt Women´s shelters, Turkiet
Primärvården, Heby
Blå rummet, Akademiska sjukhuset
Kvinnojouren, Borlänge
Rikspolisstyrelsens projektgrupp ”Brott i nära relationer”

November
Utbildning/föreläsningar
• Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin 11, Uppsala
• Uppsala universitet och Polishögskolan ”Vidareutbildning för poliser i utredningsmetodik med
inriktning på brott i nära relationer 4,5 hp”, examination Uppsala
• Landstinget i Blekinge. Konferens ”Från tjej till tant”, Ronneby
• Uppsala universitet, Psykologprogrammet termin 3, Uppsala
• Domstolsverket, Specialiseringsprojekt för domare i familjerätt,, Lund
• SIDA ”Women´s Human Right´s towards Gender Equality”, Uppsala
• Länsstyrelsen Västernorrland, seminarium om länets jämställdhetsmål, Härnösand
• Uppsala universitet och Polishögskolan ”Utredningsmetodik med inriktning mot våld i nära
relationer 4,5 hp”, Umeå
• Brottsoffermyndigheten, Utbildning om bemötande av sexualbrottsoffer för rättsväsendet, Umeå
• Brottsofferjourernas riksförbund, 20-årsjubileumskonferens, Arlanda
• Migrationsverket, föreläsning ”NCK:s verksamhet”, Solna
• UNIFEM, seminarium ”Mäns våld mot kvinnor i nära relationer” Stockholm
• Zonta, föreläsning ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”, Kristianstad
• Uppsala universitet och Polishögskolan ”Utredningsmetodik”, examination, Uppsala
• Seminarium om prevention av sexuella övergrepp, Karolinska institutet

Studiebesök
•
•
•
•
•
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Socialdepartementet, äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
Landstingsstyrelsens ordförande, Uppsala läns landsting
Hälso- och sjukvårdskansliet, Mariestad
Närakuten, Uppsala
Nyanställda läkare, kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset
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Kursrapport

Utformning av kursen
Kursen utformades utifrån de fakultetsövergripande universitetskurser Våld mot kvinnor 7,5 hp som
NCK genomfört varje år sedan år 2001. Erfarenheter från tidigare genomförda distanskurser har också

Mäns våld mot kvinnor.
Distanskurs socionomer 7,5 hp. Uppsala 2008

tillvaratagits. Kursen omfattade 10 veckors studier på halvfart, motsvarande 7,5 högskolepoäng (hp).
Kursperioden var mellan april och september med uppehåll under sommaren. Kursen genomfördes
huvudsakligen via Internet med hjälp av Uppsala universitets läroplattform Ping Pong. Föreläsningar
och filmer kunde ses och gruppövningar och diskussioner kunde genomföras på nätet med Ping Pong
som verktyg. Såväl vår- som hösttermin inleddes med obligatoriska seminarietillfällen, på våren i

Bakgrund och syfte

Uppsala och på hösten i Halmstad. Kursen avslutades efter ytterligare fem veckors internetstudier
med avslutningsträff i Uppsala. Examination skedde genom en individuell skriftlig uppgift. För

NCK har regeringens uppdrag att utbilda studenter och personer som i sitt yrke möter våldsutsatta

godkänt krävdes även att studenten deltog aktivt i samtliga gruppuppgifter samt närvarade vid

kvinnor och erbjuder årligen ett stort antal utbildningar. I NCK:s uppdrag ingår även att vara ett stöd

seminarietillfällena. Betygen godkänd och underkänd användes. Examinator var Gun Heimer, professor

för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor.

och chef för NCK. Kursledare var Ann Mari Wallberg, projektledare vid NCK. Kursen genomfördes

Behovet av en kurs för socionomer aktualiserades hos NCK när Halmstads kommun inför

i samarbete med Uppsala University Education som svarade för kursadministration, exempelvis

uppstarten av ett kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn och våldsutövande män, sökte personal

kursetablering, registrering av studenter, kontakt med externa föreläsare, utformande av kursmaterial

och fann att det saknades sökande med tillräcklig kompetens. Idén till ett projekt väcktes och NCK

tillsammans med NCK, samt löpande administrativ service till kursansvarig.

startade ett samarbetsprojekt tillsammans med Halmstads och Uppsala kommuner. En projektgrupp
bestående av Annika Björck och Ann Mari Wallberg från NCK, Ingrid Gustavsson från Halmstad
och Lena Hellman från Uppsala bildades, projektledare var Ann Mari Wallberg. En referensgrupp

Kursdeltagare

med deltagare från socionomutbildningar, och yrkesverksamma socionomer med erfarenhet från
ämnesområdet inbjöds för att ge synpunkter på kursen.
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i ämnet med inriktning på socialtjänstens ansvar och

Deltagare var personal inom socialtjänsten i Halmstads och Uppsala kommuner. De flesta var
socionomer och arbetade inom olika verksamhetsfält, som kriscentrum i Halmstad, det skyddade

arbete. Målet var att skapa en modell för en webbaserad grundkurs för socionomer inom området mäns

boendet Siri i Uppsala, familjerätt, familjerådgivning, missbruksvård, utredningshem för ungdomar,

våld mot kvinnor. Den studerande ska efter genomgången kurs

socialjour m m. 38 deltagare, 32 kvinnor och 6 män, 24 från Halmstad och 14 från Uppsala fullföljde

• ha kunskaper om samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn

kursen.

• ha god insikt i och förståelse för våldsutsatta kvinnors och deras barns livssituation för att kunna
bemöta en våldsutsatt kvinna med förståelse och empati
• kunna analysera och bedöma sökandens behov av hjälp och stöd

Innehåll

• kunna reflektera kring sin egen attityd till mäns våld mot kvinnor och hur det påverkar bemötandet
• ha kunskap om att barnen har egna behov av stöd och hjälp

Inledningsvis behandlades mäns våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv och därefter studerades

• ha kunskap om vilket stöd och vilken hjälp socialtjänsten kan erbjuda kvinnan och hennes barn

förhållandena i Sverige och samhällets ansvar för våldet. Våld i nära relationer och konsekvenser

• ha kunskap om vilka övriga resurser som samhället har för våldsutsatta kvinnor och deras barn, och

för kvinnor och barn behandlades. Aktuell lagstiftning på området samt socialtjänstens ansvar

om vikten av samarbete

och uppgifter avseende stöd och hjälp ägnades stort utrymme i kursen. Andra myndigheters och

• ha kunskap om vilka resurser som den våldsutövande mannen kan erbjudas för att förändra sitt
beteende.

organisationers ansvar behandlades mera översiktligt. Särskilt sårbara grupper av kvinnor, liksom
våldsutövande män ägnades utrymme under kursens senare del. Deltagarna fick även tillfälle att
reflektera över sina egna attityder och värderingar genom att övningar diskuterades i grupper. Kursen
avslutades med praktiska övningar i form av forumteater.
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Under vårterminen behandlades följande teman: värdegrund, våld i nära relationer, socialtjänstens

Kursens aktivitet i Ping Pong fanns tillgänglig för studenterna även efter kursavslutningen. Inspelade

ansvar, barnen, det privata perspektivet, om kön i socialt arbete och socialtjänstpraktik. De första två

föreläsningar och filmer är inte länge tillgänglig av upphovsrättsliga skäl.

dagarna bestod av föreläsningar och seminarier, därefter fick deltagarna gruppuppgifter att diskutera
och lämna in med hjälp av Ping Pong. Den första uppgiften avsåg att få kursdeltagarna att reflektera

Utvärdering och erfarenheter

kring en våldsutsatt kvinnas situation utifrån sina egna privata attityder och värderingar. Därefter
var uppgiften att reflektera kring kön och socialt arbete utifrån given kurslitteratur. Den tredje och

Utvärderingen visade att kursdeltagarna var positiva och de flesta tyckte att det hade gått bra att

fjärde uppgiften återgav ett fingerat fall, en kvinna med barn som söker hjälp hos socialtjänsten efter

studera på distans och arbeta med Ping Pong. Det som var svårt enligt några, var att få livaktiga

att ha blivit utsatt för våld och hot av sin man. Deltagarna fick också se en film Jag sa att jag hade en

diskussioner i Ping Pong. Många kursdeltagare kommenterade övningarna och var kritiska till de sista

mardröm om barn som upplever våld och en inspelad föreläsning om rättsväsendet med Ingrid Isgren,

övningarna på kursen, då uppgiften var att göra hemsidor. Kursens första övningar ansågs vara mer

kammaråklagare i Uppsala och relationsvåldsspecialist.

adekvata. Litteraturen ansågs vara bra, men med en del upprepningar. Litteraturlistan kommer därför

Höstterminens teman var: männen som pappor och som förövare, särskilt sårbara grupper av

att revideras inför nästa kurs. De allra flesta ansåg att de kommer att ha nytta av kursen i sitt arbete och

kvinnor och samverkan. Deltagarna fick i uppgift att med hjälp av litteratur och föreläsningar göra

drygt 65 % var intresserade av en fördjupningskurs i ämnet.

hemsidor för en målgrupp som de själva valde. De kunde välja bland dem som vi benämner särskilt
sårbara, eller barn och ungdomar som har upplevelser av pappas våld mot mamma, de kunde också

Krävande inledning

välja att rikta sig till män som utövar våld med erbjudande om hjälp till mannen för hans problem.

Nära hälften av deltagarna gav den inledande träffen i Uppsala omdömet mycket bra. Många

Den individuella uppgiften (hemtentamen) lämnades in sista kursveckan. Kursen avslutades med

kommenterade sedan att programmet var mycket intensivt, programmet var späckat och flera

ett seminarium i Uppsala med praktiska övningar på tänkbara scenarier i arbetssituationen. Katarina

deltagare önskade att det hade funnits tid i programmet för egna reflektioner. Föreläsarna och övriga

Olsson, dramapedagog höll i diskussionerna och forumteatern. Rättade hemtentor samt intyg på

arrangemang fick omdömena mycket bra och bra av deltagarna.

godkänd kurs skickades hem till samtliga godkända studenter två veckor efter kursavslutningen.

Höstterminens start
Deltagarna var överlag nöjda med innehållet. Programmet var inte lika ”fullspäckat” som i Uppsala,
Övning 1

Övning 2

Övning 3 & 4

Övning 5

Övning 6

Om egna
reaktioner

Om kön, juridik
och socialt
arbete

Om ett fall

Om sårbara
grupper.
Gör hemsida

Grupperna
granskar hemsidorna och ger
synpunkter

deltagarna fick möjlighet att reflektera kring hur det kan vara att arbeta med eller studera ämnet
våld mot kvinnor. De flesta deltagarna uppskattade detta inslag; ämnet väcker många tankar och
känslor. ”Många bra tankar luftades.”, ”Diskussionen i den stora gruppen var väldigt intressant,” var
kommentarer.

Vad saknade deltagarna
Föreläsningar om sexuellt våld och våldtäkt efterlystes i kommentarerna. Några deltagare saknade
Start i Uppsala 28–29/4
Föreläsningar i Uppsala
– våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv
– våld – definitioner, värdegrund
– våld mot kvinnor i Sverige, statistik
– våld i nära relationer
– socialtjänstens ansvar
– våld i nära situationer ur ett barnperspektiv
–
–
–
–
–

pingpong
gruppindelning
fotografering, Hillevi
falldagbok instruktioner
enkät om våld

Föreläsningar i Halmstad 25/8–26/8
– särskilt sårbara grupper
– funktionshindrade
– missbrukande
– samkönat
– äldre
– hedersrelaterad våld

Film: Jag sa
att jag hade en
mardröm

Filmad
föreläsning om
rättsväsendet

Avslutning i Uppsala
24/9–25/9
– forumspel
– föreläsning
– enkät om våld

fördjupning kring missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionshinder och våld i hederns namn. Några
hade önskat att grupperna hade varit rena ”Halmstadgrupper” och ”Uppsalagrupper” och inte blandade.
Då hade man kunnat träffas och diskutera i stället för att ha diskussionerna på nätet.
Projektgruppens utvärdering och tankar om framtiden
Även projektgruppen träffades för en utvärdering. Företrädarna från Halmstad och Uppsala kunde

Och
– männen som förövare
– männen som pappor

rapportera att deltagarna ansett att det varit hög klass på föreläsningarna och höga krav på övningarna.
Hemtenta

En annan synpunkt var att det kunde ha varit mer om särskilt sårbara grupper. Det är nödvändigt att
ha med missbrukande kvinnor och hedersproblematik i en grundutbildning för socialtjänsten, något

Ca. 1000 sidor litteratur

Utvärdering

som projektgruppen kommer att beakta i framtida utbildningar. Projektgruppen var enig om att kursen
levt upp till förväntningarna.

Kursupplägg: Distanskurs Socionomer 7,5 hp.
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Socialtjänstens personal har dock behov av ytterligare utbildning. Våld i samkönade parrelationer,
funktionshindrade och äldre skulle kunna ingå i en fortsättningskurs. En fördjupning behöver bli mer

Kursrapport

konkret och gå in på metoder för bemötande och handläggning. Hur det strukturella perspektivet
ska kunna ”tas ner” till praktiken och tillämpas i det sociala arbetet är en uppgift att arbeta med till
en fortsättningskurs. Socialtjänsten måste också kunna arbeta med männen. Eftersom männen ofta
är pappor kommer de att finnas med när det handlar om utredning, vårdnads- och umgängesfrågor.
Socialtjänsten behöver kunskap för att handlägga dessa ärenden. Projektgruppen diskuterade också

Mäns våld mot kvinnor.
Distanskurs yrkesverksamma 7,5 hp. Uppsala 2008

möjligheten av någon sorts uppföljande kunskapsunderhåll, till exempel föreläsningar eller seminarier
några gånger per termin.

Bakgrund och syfte
Ann Mari Wallberg
Kursledare

Nationellt centrum för kvinnofrid har regeringens uppdrag att sprida kunskap om mäns våld mot
kvinnor (SFS 2006:107). Kunskap om våldets konsekvenser och effekter är en förutsättning för
yrkesverksamma för att kunna ge ett bra bemötande av kvinnor som utsatts för våld, barn och
anhöriga. De våldsutsatta kvinnor som kommer i kontakt med myndigheter ska bemötas professionellt
och erbjudas stöd och skydd. För att samverkan mellan yrkesverksamma ska fungera krävs kunskap
om berörda myndigheters olika ansvarsområden. Detta är bakgrunden till den yrkesövergripande
universitetskurs om mäns våld mot kvinnor som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) genomförde
mellan april och september 2008, i sam-arbete med Uppsala University Education.
Kursen har utformats som en modell för framtida distansutbildning för yrkesverksamma. Nedan
redovisas erfarenheter från studenter och lärare i kursen.
Kursens syfte var att ge grundläggande kunskaper i ämnet våld mot kvinnor ur ett samhällsövergripande perspektiv. Studenterna skulle efter genomgången kurs
• ha erhållit god insikt i och förståelse för våldsutsatta kvinnors livssituation, samt kunskap om situationen för barn som upplever våld,
• ha erhållit god kännedom om berörda myndigheters ansvarsområde (socialtjänst, rättsväsende och
hälso- och sjukvård),
• kunna reflektera kring sin egen attityd till mäns våld mot kvinnor.

Utformning av kursen
Utgångspunkten för utformning av kursen har varit de fakultetsövergripande universitetskurser Våld
mot kvinnor 7,5 hp som NCK genomfört varje år sedan år 2001. Kursen bygger även på erfarenheterna
från den webbaserade distansutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som NCK genomförde år
2004. Kursen omfattade 10 veckors studier på halvfart, motsvarande 7,5 högskolepoäng (hp).
Kursperioden var mellan april och september med uppehåll under sommaren. För undervisning
på distans användes Uppsala universitets läroplattform Ping Pong. I Ping Pong kunde deltagarna ta del
av kursens innehåll, övningar, kurslitteratur och andra relevanta dokument samt kommunicera med
varandra och kursens lärare.
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Två obligatoriska seminarietillfällen var förlagda till Uppsala, i samband med kursstart och avslutning.

Kursen var indelad i tre huvudmoment: grundkunskap om mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp

I övrigt genomfördes kursen på distans. Examination skedde genom en individuell skriftlig uppgift.

och särskilt sårbara grupper. Kursavslutningen behandlade attityder och värderingar kring ämnet.

För godkänt krävdes även att studenten deltog aktivt i samtliga gruppuppgifter samt närvaro vid
seminarietillfällena i Uppsala. Betygen godkänd och underkänd användes. Examinator var Gun

Grundkunskap om mäns våld mot kvinnor

Heimer, professor och chef för NCK. Kursledare var David Sandberg, utbildare vid NCK. Kursen

Det första blocket (vecka 17–20) behandlade mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv och våld

genomfördes i samarbete med Uppsala University Education som svarade för kursadministration,

i nära relationer. Studenterna fick en teoretisk grundkunskap genom föreläsningar och kurslitteratur.

exempelvis kursetablering, registrering av studenter, kontakt med externa föreläsare, utformande av

Grundkunskapen innefattade bland annat internationella överenskommelser, omfattningen av våld

kursmaterial tillsammans med NCK, samt löpande administrativ service till kursansvarig.

globalt och i Sverige, konsekvenser av att utsättas för våld i en nära relation. Även barn som upplever
våld togs upp. Kursmomentet innehöll en praktisk övning om våld i en nära relation där studenterna

Studenter

gruppvis skulle redovisa åtgärder för olika yrkesgrupper, bland annat inledande åtgärder för polis och

Målgruppen för kursen var personer som i sitt yrke kommer i kontakt med kvinnor som utsatts

stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor samt umgänge för gemensamma barn. Övningen var uppdelad

för våld eller våldtäkt. Krav på förkunskap var grundläggande behörighet för högskolestudier samt

i fyra delar, som redovisades skriftligen. En sammanställning av övningen med kommentarer av

relevant yrkeserfarenhet. Yrkesgrupper som kunde komma i fråga var personal inom socialtjänst, polis,

sakkunniga finns tillgänglig i kursens aktivitet i Ping Pong. Studenterna fick även se filmerna I skuggan

kriminalvård, övriga rättsväsendet, hälso- och sjukvården m fl. Totalt antogs 31 studenter till kursen.

av våldet och Jag sa att jag hade en mardröm om barn som upplever våld, samt en inspelad föreläsning

4 studenter lämnade återbud inför kursstart och 1 student avbröt kursen efter sommaruppehållet av

om rättsväsende med Ingrid Isgren, kammaråklagare i Uppsala och relationsvåldsspecialist.

sjukvårdspersonal, socialtjänstens agerande vid misstanke om att barn far illa, juridiska möjligheter för

personliga skäl. Av de 26 studenter som sedan genomförde utbildningen kom 24 att godkännas. Bland
de antagna studenterna fanns följande yrkesgrupper representerade.
• Alkohol-/drogterapeut
• Barnmorska
• Civil brottsutredare
• Kammaråklagare

Övning 1

Övning 2

Övning 2

Våld i nära relation
(inlämning)

Sexualbrott
(chattövning)

Sårbara grupper
(inlämning)

• Kurator
• Samordnare

Dagbok

• Sjuksköterska
• Socialsekreterare

Vecka 17

• Undersköterska

Vecka 18

Våld i samhällsperspektiv
Våld i nära relation

• Utredare (polis)

Utbildningsdagar i Uppsala
– våld i ett samhällsperspektiv
– våld i nära relationer
– barn som upplever våld
– pingpong
– gruppövning, övning 1
– samverkan

• Utredningsbiträde (socialtjänst)
• Polisassistent
• Projektledare/-medarbetare
• Psykolog

–
–
–
–
–

Innehåll

gruppindelning
fotografering
enkät datorvana
egen presenation PingPong
dagbok instruktioner

Vecka 19

Barn

Föreläsning
– rättsprocessen
Ingrid Isgren

Vecka 20

Vecka 21

Vecka 22

Sexuella övergrepp

Film:
Jag hade en
mardröm

Föreläsning
– sexuella övergrepp
Åsa Witkowski

Vecka 35

Vecka 36

Vecka 37

Särskilt sårbara grupper

Avslutning Uppsala
– rollspel
– dagbok (redovisning
– föreläsning

Hemtenta

Utvärdering

Kursen tog upp teoretisk och praktisk grundkunskap om mäns våld mot kvinnor. Ett särskilt
fokus låg på samverkan mellan berörda yrkesgrupper som personal inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och rättsväsendet. Kursen berörde även egna attityder och värderingar till ämnet genom
att studenterna fick reflektera över egna erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor i sina yrken.
Detta skedde genom diskussioner, att deltagarna skrev dagbok med egna reflektioner samt arbete med

Kursupplägg: Distanskurs Yrkesverksamma 7,5 hp.

forumteater.
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Vecka 38

43

Utvärdering

Sexuella övergrepp

Andra övningen

Det andra kursmomentet (vecka 20–21) behandlade sexuella övergrepp. Studenterna fick se en

Flera studenter kommenterade att den andra övningen i kursen (chatten) gett viktiga erfarenheter,

föreläsning med Åsa Witkowski, verksamhetschef vid NCK:s kvinnofridsenhet. Momentet innehöll

bland annat insikt om att olika yrkesgruppers ofta har skilda perspektiv i mötet med ett brottsoffer.

en praktisk övning om ett våldtäktsfall där brottsoffret var omyndig (17 år). Övningen skedde i realtid

Några studenter upplevde övningen som ”svår” och ”lite rörig” till en början. En student i kursen kunde

i Ping Pongs chattfunktion. Övningen var uppbyggd kring flera olika teman: bemötande, kontakt

inte delta i övningen då uppkopplingen mot Internet inte fungerade.

med föräldrar, kontakt med socialtjänst, oro för graviditet, undersökning och polisanmälan. En
sammanställning av övningen med kommentarer av sakkunniga finns tillgänglig i kursens aktivitet i

Män

Ping Pong.

I utvärderingen framkom önskemål om att kursen skulle innehålla ett avsnitt om män, som tog upp
orsaker till att män använder våld och behandling av män.

Särskilt sårbara grupper och avslutning
Det tredje kursmomentet (vecka 35–37) behandlade s k särskilt sårbara grupper. Studenterna

Inget sommaruppehåll

redovisade en skriftlig uppgift gruppvis. Den individuella uppgiften (hemtentamen) lämnades in sista

Några studenter uttryckte att sommaruppehållet gjorde kursen lite ”splittrad”. Enligt dem skulle det

kursveckan. Kursen avslutades med ett seminarium i Uppsala, med fokus på attityder och värderingar.

vara bättre om kursen gick under en termin för att få en sammanhängande studieperiod.

Under seminariet behandlades de dagböcker som studenterna skrivit under kursen i forumspel.
Katarina Olsson, dramapedagog höll i diskussionerna och forumteatern. Katarina Wennstam,
journalist och författare, höll en föreläsning om samhällets syn på våld mot kvinnor.
Rättade hemtentor samt intyg på godkänd kurs skickades hem till samtliga godkända studenter två

Avslutande kommentar
Kursen har fungerat som modell för utformning av framtida distansutbildningar. Det är därför positivt

veckor efter kursavslutningen. Kursens aktivitet i Ping Pong finns tillgänglig för studenterna även efter

att kursens innehåll och utformning har fått ett sådant positivt bemötande. Även från kursledningens

kursavslutningen. Inspelade föreläsningar och filmer är inte länge tillgänglig av upphovsrättsliga skäl.

perspektiv har kursens genomförande gått mycket bra.
Innehållsmässigt har kursen varit omfattande. Kurslitteraturen har varit ca 1000 sidor. Utöver

Utvärdering och erfarenheter

detta har kursdeltagarna genomfört flera omfattande övningar, samt en individuell examensuppgift.

Två skriftliga utvärderingar av kursen gjordes, en i samband med det inledande seminariet och en

synpunkter som lämnats i utvärderingarna innebär att kursinnehållet skulle kunna utökas ytterligare.

efter att kursen avslutats. De båda utvärderingarna visar att studenterna var mycket nöjda med

Mot bakgrund av detta bör man undersöka möjligheterna att omvandla kursen till 15 hp, så att

kursen. Nästan 80 % uppgav att kursen i sin helhet var ”mycket bra”, resterande gav omdömet ”bra”.

kursperioden omfattar 20 veckor på halvfart. Nedan redovisas förslag på förändringar av kursinnehållet

De flesta upplevde att det var relevanta övningar och att Ping Pong fungerade som plattform för

som då skulle kunna göras.

En bedömning är att kursen redan idag är mer omfattande än de formella kraven för 7,5 hp. De

distansutbildning. Även kurslitteraturen fick goda omdömen. Åttio procent svarade att de inledande
dagarna i Uppsala var ”mycket bra”. Det praktiska arrangemanget med registrering, mat och lokaler fick

Förläng första kursmomentet

lika positiva omdömen: 80 % ”mycket bra”. Studenterna framhöll under kursen att de också lärde sig

Det första kursmomentet omfattade fyra veckor. Det innehöll introduktion av ämnet och en övning

mycket av varandras olika yrkeserfarenhet och kunskap, något som var ett viktigt syfte med kursen. En

om våld i nära relation. Förslag är att momentet förlängs till minst sex veckor. Studenterna kan då

majoritet av studenterna uttryckte att de kommer att ha stor nytta av kursen i sitt yrke. Åttio procent

bättre ta till sig kunskap i ämnet, genom kurslitteratur och diskussioner under den första övningen.

sade också att de gärna skulle läsa ytterligare 7,5 hp om möjligheten fanns. Några av studenternas

Kursledaren skulle hinna kommentera varje enskild grupps redovisningar. Sammanställningen av

synpunkter redovisas nedan.

övningen skulle kunna delges studenterna tidigare.
Ämnet våld mot kvinnor väcker också ofta starka känslor. Kursen innebär en individuell process

Intensiv start

då studenterna tar till sig kunskap och reflekterar över sina egna och andras attityder till ämnet. Detta

Flera studenter upplevde arbetsbelastningen i den inledande delen av kursen som mycket hög. De två

var något som behandlades först på det avslutande seminariet då deltagarna arbetade med forumteater.

inledande seminariedagarna följdes direkt av en övning där studenterna gruppvis skulle lämna in fyra

Förslag är att ett liknande inslag finns med i programmet för de inledande seminariedagarna. Det skulle

skriftliga redovisningar under kursens första fyra veckor. Det höga tempot medgav inte heller en snabb

också innebära en möjlighet för studenterna att lära känna varandra inför kommande gruppövningar.

respons från lärarna i kursen. Några studenter uttryckte även en önskan om mer tid under de inledande
seminariedagarna att ”lära känna varandra”.
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Experter
De båda sammanställningarna av övningarna i kursen innehåller kommentarer från experter med

Kontakt

olika yrkesbakgrund. De har stått för en yrkesspecifik kompetens och kommenterat studenternas
redovisningar. Experterna tillfrågades då behov uppstod. Förslag är att detta samarbete utvecklas om
kursen ska ges igen så att kursledaren har möjlighet att konsultera sakkunniga under hela kursen. Dessa
bör vara kontrakterade och ha god insyn i kursens upplägg.

Ideella organisationer och män
Kursen saknade ett avsnitt om ideella organisationer. Kvinnojourer och brottsofferjourer har många
kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänst, sjukvård och rättsväsendet. För yrkesverksamma är
det därför viktigt att kunskap om ideella organisationernas arbete och villkor. Förslag är att ett sådant
avsnitt läggs till kursens tredje moment. Det skulle också möjliggöra att kursen i framtiden öppnades
för verksamma vid kvinnojourer och brottsofferjourer.
I kursutvärderingen framkom synpunkter om att kursen borde innehålla ett moment om män som
använder våld. I den fakultetsövergripande kursen Våld mot kvinnor 7,5 hp finns idag ett avsnitt om
män, med fokus på behandling. Förslag är att filma en föreläsning om Kriminalvårdens IDAP-program,

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
Uppsala universitet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 27 93
Telefon informationsenheten 018-611 98 68, 611 99 24
E-post: info@nck.uu.se
Hemsida: www.nck.uu.se

som visas i kursens tredje moment, tillsammans med en litteraturhänvisning till lärobokens avsnitt om
män (kapitel 3) och Kriminalvårdens ansvar (kapitel 9).

Deltagande och dagbok
De studenter som deltagit i kursen har varit inloggade i kursens aktivitet i Ping Pong alltifrån 21 till
175 tillfällen under kursperioden. För att tydliggöra målsättningen om ett ”aktivt deltagande” bör
studenterna vid kursstart fått riktlinjer hur aktiva i Ping Pong de ska vara för att få godkänt. Även målet
att studenterna ska skriva dagbok under kursen bör tydliggöras. I kursen uppmanades studenterna att
skriva en reflektion varje vecka, utan krav på redovisning eller uppföljning. I kommande kurser föreslås
att använda funktionen loggbok i PingPong. Kursledaren får då möjlighet att följa studenternas aktivitet
och även kommentera inlägg om det finns behov.
Kursen är yrkesövergripande, vilket den även bör vara i framtiden. En utökad kurs skulle dock
möjliggöra en yrkesspecifik övning, utöver de tre gruppövningar som ingår i kursen i den nuvarande
utformningen. Ett förslag är att lägga till en fallövning som redovisas gruppvis, utifrån de olika
professioner som finns representerade i kursen. Det skulle innebära att kursen gav studenterna dels en
grundkunskap om mäns våld mot kvinnor, dels en bred kunskap om berörda myndigheters ansvar och
dels en fördjupad kunskap inom den egna professionen.
David Sandberg
Kursledare
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