nationellt centrum för kvinnofrid
Verksamhetsberättelse

2011

1

2

Förord
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är
regeringens nationella expert- och kunskaps
centrum. Verksamhetens regleras genom
regeringens uppdrag till Uppsala universitet
(U2011/3826/UH).
NCK ska arbeta enligt följande:
• utveckla och sprida kunskap om mäns våld
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer,
• följa, sammanställa och sprida aktuella
forskningsresultat och analysera behovet av
forskning inom området mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer,
• sprida kunskap om och utveckla metoder för
bemötande och omhändertagande av kvinnor
som misshandlats eller våldtagits,
• bedriva utbildning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer,
• bedriva forskning med anknytning till den
kliniska verksamheten inom området mäns
våld mot kvinnor,
• vara ett stöd för myndigheter och
organisationer i frågor om mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer och
därvid särskilt stödja myndigheterna i deras
metodutvecklingsarbete och verka för en
effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, och
• erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och
deras närstående.

2011 års arbete har som tidigare år präglats
av högt arbetstempo och hög produktion.
Omfattande regeringsuppdrag har slutförts
samtidigt som ständig utveckling skett av det
ordinarie arbetet. Särskild vikt har lagts vid
arbetsmiljö- och organisationsarbetet. NCK
har under året inrättat ett vetenskapligt råd.
Nya regeringsuppdrag har tillkommit.
En viktig förutsättning för vår trovärdighet är
det nära samarbetet mellan nationella myndig
heter, frivilligorganisationer och samhället gene
rellt. Inom NCK skapas trovärdighet genom att
vår kliniska verksamhet utvecklar modeller som
bygger på forskning. Dessa provas i klinisk verklighet och utvärderas vetenskapligt för att sedan
spridas vidare till övriga landet. Den nationella
stödtelefonen, Kvinnofridslinjen, ger oss också
viktig kunskap om våldsutsatta kvinnors situation.
Genom kontinuerligt lärande upprätthåller
och utvecklar vi NCK:s expertkompetens. Det ger
oss goda förutsättningar för vårt grunduppdrag:
att sammanställa, utveckla och sprida kunskap om
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer.

Uppsala i mars 2012

Gun Heimer
Professor, chef för NCK
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Viktiga händelser 2011

Läkaren Mariella Öberg var en av medarbetarna som presenterade
NCK:s verksamhet för statsminister Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte NCK
I november fick Nationellt centrum för kvinno
frid besök av statsminister Fredrik Reinfeldt,
som under hösten 2011 gjorde en studieresa
till ett antal verksamheter i Sverige för att
uppmärksamma och lära sig mer om våldet
mot kvinnor.
Vid besöket träffade han medarbetare från
NCK:s olika enheter. Det fanns också tid för
diskussioner om såväl forskning och utbildning

Viktiga händelser 2011

som det konkreta stödet till våldsutsatta kvinnor
genom samtalen till Kvinnofridslinjen.
Statsministern ägnade sedan sitt jultal åt
frågan om våldet och dess konsekvenser. I talet
lyfte han fram behovet av forskning, metod
utveckling och utbildning, och värdet av NCK:s
arbete som kunskapscentrum med ett nära
samarbete mellan centrumets enheter vid
Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
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Rapport överlämnades till barn- och
äldreminister Maria Larsson

Barn- och äldreminister Maria Larsson tog emot
antologin och utbildningsmaterialet av Anna
Berglund, huvudsekreterare för regeringsuppdraget,
och Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s
kliniska enhet.

Vid ett möte på Socialdepartementet i mars
överlämnade NCK antologin Att ställa frågan om
våldsutsatthet som en del av anamnesen till barnoch äldreminister Maria Larsson. Antologin har
tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget
att utreda hur hälso- och sjukvården rutinmässigt
ska kunna ställa frågor om våldsutsatthet till
patienter. I antologin belyser specialister från
olika verksamhetsområden inom sjukvården hur
förutsättningarna ser ut inom respektive specialitet. Som komplement har ett utbildningspaket
med åtta korta filmer och ett utbildningsmaterial
utarbetats.
Regeringsuppdraget presenterades även vid
NCK:s symposium Att fråga om våld – sjukvår
dens ansvar på Medicinska riksstämman i Älvsjö.

NCK-seminarier i Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby i början av juli
lyfte NCK särskilt fram hälso- och sjukvårdens
möjlighet och ansvar att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor i ett tidigt skede. Två seminarier
anordnades på temat, och de lockade en intresserad och engagerad publik.
Vid ett tredje seminarium visades den nya
utbildnings- och novellfilmen Blott du mig älskar,
och därefter följde en diskussion.

Vid ett välbesökt seminarium berättade
NCK:s föreståndare Gun Heimer bland
annat om erfarenheterna från arbetet med
regeringsuppdragen.
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Rundabordssamtal med jämställdhets
minister Nyamko Sabuni
I slutet av november deltog jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni vid ett rundabordssamtal på
NCK tillsammans med företrädare för ett flertal
myndigheter och organisationer från vård och
skola. Syftet var att diskutera hur vården och
skolan på bästa sätt ska kunna hjälpa de flickor
och unga kvinnor som vänder sig till vården för
att få hjälp med ”oskuldsintyg” eller operationer
för att ”återställa” oskulden. På mötet presenterades den handledning för hälso- och sjukvården,
Att möta patienter som söker för oro kring oskuld
och heder, som NCK tagit fram på uppdrag av
regeringen.
Samma dag publicerades även en debattartikel
i Svenska Dagbladet, Läkare ska inte göra
oskuldsoperationer, undertecknad av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och NCK:s
föreståndare Gun Heimer.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, professor
Elisabeth Rynning och NCK:s föreståndare
Gun Heimer var tre av de medverkande
i rundabordssamtalet.

Serieseminarium på bokmässan
På Bok & Bibliotek i Göteborg arrangerade NCK
ett samtal på Seriescenen under rubriken Kan en
serie förebygga sexuella övergrepp? om serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta
sommar som NCK producerat i samarbete med
illustratören och författaren Matilda Ruta. NCK
deltog även med en monter där besökarna kunde
möta medarbetare från NCK och även få egna
exemplar av rapporter, söka information i NCK:s
kunskapsbank eller hämta informationsmaterial
om stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Att medverka på mässor och kongresser ger många
tillfällen till intressanta diskussioner med besökare.

Viktiga händelser 2011
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I oktober 2011 genomfördes den första utbildningen i Sydafrikaprojektet, Training of Trainers for Doctors
and Health care workers.

Utbildningsprojekt i Sydafrika
Det handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexualbrott som NCK har tagit fram på uppdrag av
regeringen har uppmärksammats även i andra
länder, och under 2011 har det använts och
utgjort en viktig grund i ett Sidafinansierat
utbildningsprojekt i Sydafrika.
I det tvååriga projektet, som är ett
samarbete mellan NCK och sydafrikanska
Foundation for Professional Development,
FPD, utvecklas och genomförs en utbildning
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om mäns våld mot kvinnor för personal inom
hälso- och sjukvården och skolväsendet i
Sydafrika. Utbildningen har speciellt fokus på
att ställa frågor om våld samt på spårsäkring
vid sexuellt våld.
NCK har under det första året utvecklat
kursplaner, scheman och utbildningsmaterial
för tre kurser som har hälso- och sjukvårdspersonal som målgrupp och har även utbildat
personer som i sin tur ska utbilda ett stort
antal läkare och sjuksköterskor.

Viktiga händelser 2011

Regeringsuppdrag
Redovisat uppdrag

Pågående uppdrag

Att ta fram och sprida handledning för hälsooch sjukvården som stöd till flickor och unga
kvinnor som drabbas av hedersproblematik
(IJ2010/960/JÄM)

Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om
mäns våld mot kvinnor (U2011/5671/JÄM)

Regeringsuppdraget Att ta fram och sprida
handledning för hälso- och sjukvården som stöd
till flickor och unga kvinnor som drabbas av
hedersproblematik (IJ2010/960/JÄM) som ingick
i Handlingsplan för att förhindra och förebygga att
unga blir gifta mot sin vilja (Skr 2009/10:229)
slutredovisades 30 juni 2011.
Uppdraget redovisades i form av rapporten
Att möta patienter som söker för oro kring oskuld
och heder (NCK-rapport 2011:2). Rapporten
ger handledning och konkret stöd till personer
som i yrket möter unga kvinnor som söker intyg
på att de inte har haft samlag eller för så kallad
mödomshinnerekonstruktion.

regeringsuppdrag

NCK fick 2011 i uppdrag att följa upp och
utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts
inom ramen för regeringens Handlingsplan för att
motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
(Skr 2007/08:39) och Handlingsplan för att
förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin
vilja (Skr 2009/10:229). Uppdraget ska vara
slutredovisat 15 mars 2013.

Uppdrag att utveckla Kvinnofridslinjen
Under perioden 2011–2014 har NCK i uppdrag
att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinno
fridslinjen (U2011/3939/JÄM). Uppdraget syftar
till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och till att nå ut till
fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller
sexuella övergrepp.
Arbetet påbörjades i projektform under andra
halvåret 2011. Som ett första led i uppdraget har
NCK gjort en översyn av det tekniska stödet för
Kvinnofridslinjens telefonrådgivning i samarbete
med avdelningen för IT och inköp vid Uppsala
universitet. Under hösten förstärktes även mark
nadsföringsinsatserna för att öka kännedomen om
Kvinnofridslinjen.
Regeringsuppdraget ska slutredovisas den
1 april 2015.
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Utbildning
Kunskap om mäns våld mot kvinnor, heders
relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer utgör egna kompetensområden och att
ha kännedom om våldet och dess konsekvenser
är nödvändigt för att kunna möta våldsutsatta
kvinnor, deras barn och förövarna. Kunskap är
också en förutsättning för att kunna skapa effektiva rutiner, arbeta förebyggande och förändra
attityder i samhället. Utbildning är därför en av
hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Centrumets
mångåriga erfarenhet av utbildning, forskning,
kliniskt arbete och samverkan har gett en tro
värdighet som gör det möjligt för NCK att skapa
modeller för utbildningar som når ut till alla
nivåer i samhället.
Under 2011 har arbetet präglats av att genomföra och kvalitetssäkra NCK:s återkommande
universitetskurser. Arbetet med att skapa nya
universitetskurser har resulterat i två modellskapande utbildarkurser, som under året genomförts
i Sverige och i Sydafrika där NCK medverkar
i ett Sida-finansierat utbildningsprojekt. Ett
nytt utbildningspaket, i form av en novellfilm
med tillhörande pedagogiskt material, har tagits
fram inom ramen för NCK:s uppdrag att sprida
kunskap om våld i samkönade relationer.
Efterfrågan på utbildning från andra myndig
heter och organisationer har under 2011 varit
fortsatt stor och totalt har 115 utbildningsin
satser genomförts. Se bilaga 2.

NCK:s universitetskurser
och andra utbildningar
Fristående kurser i Uppsala u niversitets
ordinarie utbud
NCK har sedan 2001 gett en fristående
fakultetsövergripande universitetskurs, Våld
mot kvinnor, 7,5 hp, för studenter som läser
program som leder till yrken där man kommer
att möta våldsproblematiken. Initialt gavs
kursen en gång per läsår men stor efterfrågan
på studieplatser har gjort att kursen från och
med 2009 ges varje termin. Efterfrågan på
ytterligare kunskaper inom kompetensområdet
har resulterat i p
 åbyggnadskursen Mäns våld mot
kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp som gavs första
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gången 2009 och därefter ges två gånger per läsår.
Kurserna har som föregående år genomförts i
samarbete med institutionen för kvinnors och
barns hälsa vid Uppsala universitet.

Våld mot kvinnor 7,5 hp
Kursen avser att ge en grundläggande kunskap
om orsakerna till mäns våld mot kvinnor och
förståelse för konsekvenserna av våldet för
kvinnor och barn. Kursdeltagarna ska dessutom
ha erhållit kunskap om samhällets ansvar för
att motverka våldet och reflektera kring egna
värderingar och attityder.
Under året har två kurser genomförts
om vardera tio veckor på halvfart, kvällstid.
Kursdeltagarna har varit studerande från jurist-,
sjuksköterske-, läkar-, socionom- och psykologprogrammen. Undervisningen har genomförts
med föreläsningar, seminarier och panelsamtal.
Examination har skett genom aktivt deltagande
i undervisningen och en hemtentamen.

Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs 7,5 hp
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper
inom kunskapsområdet ur ett tvärvetenskapligt
perspektiv och lyfta fram hur våld, manlighet
och sexualitet är förknippade med varandra.
Kunskapsområdet behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Betydelsen av
ett intersektionellt perspektiv har också lyfts
fram och legat till grund för kursens huvudsakliga
fokusering på våldsutsatta kvinnor med särskild
sårbarhet, exempelvis kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och våld mot kvinnor
i samkönade relationer.
Två kurser har genomförts under året och
deltagarna har främst varit studenter från jurist-,
läkar-, sjuksköterske-, psykolog-, barnmorske- och
sociologprogrammen. Undervisningen har skett
under tio veckor på halvfart, kvällstid, med före
läsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Examinationen har skett i form av aktivt deltagande i undervisningen och en hemtentamen.

UTBILDNING

Övriga fristående universitetskurser
Våld mot kvinnor 15 hp, distansutbildning
En yrkesövergripande nationell distansutbildning
ingår sedan flera år tillbaka i NCK:s utbud
av universitetskurser. Kursen syftar till att ge
grundläggande kunskaper om våld mot kvinnor
ur ett samhällsövergripande perspektiv och att
ge en ökad kunskap om andra yrkesgruppers
ansvar i arbetet med kvinnor som utsatts för
våld. Efterfrågan på kursplatser har ständigt ökat
och under 2011 har en kurs genomförts för ett
fyrtiotal yrkesverksamma från socialtjänst, hälsooch sjukvård, rättsväsende och försäkringskassa
i hela landet. Kursen, som gick på halvfart
under tjugo veckor, började och slutade med
seminariedagar i Uppsala och övrig undervisning
har skett på distans med Uppsala universitets
utbildningsverktyg Pingpong. Examinationen har
skett i form av gruppuppgifter och individuell
hemtentamen.

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor 
– utbildarkurs 7,5 hp
Utbildningsbehovet är fortfarande stort inom
myndigheter och organisationer och det
behövs under lång tid framöver fler som kan
utbilda inom kompetensområdet. Att utbilda
om mäns våld mot kvinnor är i sig ett eget
kompetensområde. Under 2011 har NCK
utvecklat en Utbildarkurs, 7,5 hp. Den vänder
sig till professionella som har en grundläggande
teoretisk och praktisk kunskap. Kursen avser att
ge en fördjupning inom kunskapsområdet mäns
våld mot kvinnor samt pedagogik och metodik
speciellt anpassad för utbildning inom detta
område. Dessutom ska deltagarna få en fördjupad
kunskap inom området med fokus på hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.
En första kurs har genomförts i Uppsala under
2011 för personer som i sitt yrke/motsvarande
har ett utbildningsuppdrag. Kursen har gått på
halvfart under tio veckor och delvis genomförts
på distans. Examinationen har genomförts genom
en individuell hemuppgift och en gruppuppgift
som redovisats muntligt. Ett trettiotal deltagare
från hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
olika frivilligorganisationer har deltagit.

Utbildning

NCK:s utbildningsfilm ”Blott du mig älskar”
bygger på forskning om våld i nära relationer
och om hbt-personers utsatthet för våld.

Våld i nära relationer 7,5 hp, specialistkurs
för åklagare
I januari 2011 avslutades den andra universitetskursen i samarbete med Åklagarmyndighetens
utbildningsenhet, Våld i nära relationer 7,5 hp,
specialistutbildning för åklagare, ett resultat
av ett mångårigt samarbete mellan NCK och
Åklagarmyndigheten. Under året har arbetet
fortsatt med att vidareutveckla och fördjupa
kursen. Samtidigt har ett utvecklingsarbete med
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en ny baskurs för åklagare inletts på Åklagar
myndigheten där NCK deltagit i arbetsgruppen.
Tanken är att den nya baskursen ska vara en
grundläggande obligatorisk utbildning för de
specialiståklagare som sedan ska genomgå NCK:s
universitetskurs.

Medverkan i universitetskurser
Utredningsmetodik för poliser
För fjärde året har NCK medverkat i kurserna
Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära
relation 4,5 hp och Utredningsmetodik med
inriktning på brott mot barn och ungdomar, 15 hp.
Kurserna, som är vidareutbildningar för poliser,
har tillkommit på uppdrag av Rikspolisstyrelsen
med Polishögskolan som kursansvarig. NCK,
juridiska fakulteten, sociologiska institutionen
och avdelningen för uppdragsutbildning vid
Uppsala universitet har gemensamt arbetat med
utformandet av kurserna. Under 2011 har fem
kurser genomförts och NCK har medverkat
med föreläsningar, bedömningar av PM och vid
muntliga examinationer.

Medverkan i grundutbildningar vid universitet
och högskolor
NCK medverkar regelbundet i flera grundutbildningar vid Uppsala universitet och vid andra
universitet och högskolor runt om i landet.
I sjuksköterske-, barnmorske- och läkarprogrammen vid Uppsala universitet undervisar
NCK om våld mot kvinnor i så kallade strimmor.

Den nya utbildarkursen gavs för första gången 2011.
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Det innebär att kunskapsområdet återkommer
under flera block i utbildningen både i form av
föreläsningar och examination.
Under 2011 har NCK också medverkat i
andra utbildningar vid Uppsala universitet såsom
röntgensjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet, juristprogrammet och genusvetenskapens A-kurs. NCK har
dessutom medverkat i barnmorskeprogrammet
vid Mälardalens högskola, Polishögskolan i
Umeå och psykologprogrammet vid Linköpings
universitet.

Andra utbildningar
Tvådagarskurs
En nationell tvärprofessionell tvådagarskurs
genomförs årligen. Målgruppen är yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta
kvinnor, deras barn och/eller förövarna. Årets
kurs har genomförts för cirka 200 deltagare från
hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten. Deltagarna har under de två dagarna
fått grundkunskap om mäns våld mot kvinnor
på samhälls- och individnivå. Avslutningsvis
har samhällets ansvar för offer och förövare
diskuterats i en panel med deltagare från berörda
myndigheter och en frivilligorganisation.

Blott du mig älskar – ny kurs om våld
i samkönade relationer
För att öka kunskapen och förbättra stödet till
våldsutsatta hbt-personer har NCK tagit fram
en novellfilm och ett pedagogiskt material om
våld i samkönade relationer. Tillsammans med
NCK:s forskningsöversikt om våld i samkönade
relationer utgör filmen och det pedagogiska
materialet ett verktyg för att höja medvetenheten
om den komplexa problematik som omgärdar
våld i samkönade relationer.
Utbildningsmaterialet utgår från scener i
filmen och är utformat kring fem teman: makt,
kön och våld; heteronormativitet; minoritetsstress och särskild sårbarhet; isolering, ordlöshet
och internalisering; samt samhällets ansvar
och bemötande. Till varje tema finns diskussions- och fördjupningsfrågor. Materialet bygger

UTBILDNING

på forskning om våld i nära relationer och om
hbt-personers utsatthet för våld.
NCK har utifrån materialet skapat en kurs för
att sprida kunskap om hur materialet kan användas. Under hösten genomfördes den första nationella kursen för ett trettiotal yrkesverksamma
från olika myndigheter och organisationer.

Utbildningar på uppdrag av 
myndigheter och organisationer
Utbildningsuppdrag från andra myndigheter har
utgjort en betydande del av verksamheten liksom
föreläsningsuppdrag vid utbildningar, seminarier
och konferenser. Uppdragen har kommit från
hälso- och sjukvården, rättsväsendet och social
tjänsten men också från andra organisationer.
Såväl medarbetare från utbildningsenheten som
från andra enheter inom NCK medverkar med
sin specialkompetens.

Kriminalvården
NCK samarbetar kontinuerligt med Kriminal
vården, som sedan flera år tillbaka särskilt
uppmärksammat brottsofferfrågor. För att stötta
kvinnor som är brottsoffer har Kriminalvården
skapat en brottsofferslussverksamhet, ett sätt för
förövare och brottsoffer att genomföra ett säkert
möte på anstalt och ha säkrad telefonkontakt.
I verksamheten ingår utbildning för personal
där NCK regelbundet medverkat under 2011.
I arbetet med att ta fram en brottsofferslusshandbok har NCK medverkat med ett kapitel om
våld i nära relationer med fokus på brottsoffrets
traumatiska bindning till förövaren.
En särskild basutbildning har också skapats
för personal som arbetar med kvinnliga intagna.
Kursen har givits två gånger under 2011 och
NCK har bidragit med föreläsningar kring våld
i nära relationer med fokus på brottsoffret.
Föreläsningar om våldets mekanismer har också
genomförts för personal och intagna vid kriminal
vårdsanstalter och häkten.

Sidautbildning
Under året har NCK medverkat i Sidas kurs
Women’s Human Rights: Towards Gender Equality

Utbildning

vid fyra tillfällen. Kursen ges av avdelningen
för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.
Deltagarna är yrkesverksamma från länder som
får svenskt bistånd och årets kurser har haft
deltagare från Afrika och Asien. NCK:s bidrag i
kursen har innehållit teoretisk kunskap om mäns
våld mot kvinnor samt kunskap om hur NCK
arbetar kliniskt och med utbildning och forskning
inom ämnesområdet.

Föreläsningsuppdrag
Efterfrågan på föreläsningsinsatser från andra
myndigheter och organisationer har varit fortsatt
stor och NCK har strävat efter att i möjligaste
mån tillgodose önskemålen. Bland uppdragen
under året kan, från hälso- och sjukvården,
nämnas Akademiska sjukhuset i Uppsala,
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg,
Danderyds sjukhus i Stockholm, Nyköpings lasarett, Höglandssjukhuset Eksjö, Centralsjukhuset
Kristianstad samt landstingen i Södermanland,
Dalarna och Gotland. Bland de kommuner
där NCK föreläst finns bland annat Enköping,
Jönköping, Skellefteå, Herrljunga, Karlskrona
och Hudiksvall.

Utbildningsinventering
Ett nationellt kunskapscentrum behöver ha en
samlad bild av det aktuella utbildningsläget i
Sverige. NCK har genomfört en tredelad nationell kartläggning som resulterat i två rapporter:
Kartläggning av fristående universitets- och
högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor
och Nationell kartläggning om hur mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld
i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar
vid universitet och högskolor.
Den tredje delen som beskriver myndigheters
fortbildning har genomförts under 2011 och
kommer att färdigställas under 2012.

Internutbildning
Fortbildning arrangeras regelbundet för NCK:s
personal. Under året har fem seminarier genom
förts med föreläsningar, presentationer och
efterföljande diskussioner. Dessa har varit
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presentation av filmen Blott du mig älskar och det
tillhörande pedagogiska materialet, seminarier
kring NCK:s rapport om könsstympning/kvinnlig
omskärelse och antologin Att fråga om våldsut
satthet som en del av anamnesen, en presentation
av NCK:s nya regeringsuppdrag samt ett seminarium om Sexualbrottsutredningen.
Under hösten har en kurs i presentationsteknik genomförts för anställda vid NCK som
föreläser och/eller deltar i studiebesök eller på
annat sätt representerar NCK.
En interutbildning i form av en universitetskurs som ger 7,5 hp har utformats för att ge
anställda tillfälle att få formell kompetens inom
kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Kursen
ges på halvfart under vårterminen 2012.

Särskilda projekt
Sidaprojekt i Sydafrika
Genderbased Violence Capacity Building
Project – Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK,
Sverige och Foundation for Professional Develop
ment, FPD, Sydafrika.
Som ett led i arbetet med att sprida kunskap
avseende mäns våld mot kvinnor, och mer
specifikt avseende omhändertagande av offer för
sexualbrott, medverkar NCK i ett Sidaprojekt
tillsammans med Foundation for Professional
Development, FPD. Projektet har som syfte att
ta fram och genomföra utbildning om mäns våld
mot kvinnor, med speciellt fokus på att ställa
frågan om våld och om spårsäkring vid sexuellt
våld, för personal inom hälso- och sjukvården och
skolväsendet i Sydafrika.
FPD startades år 1997 av det sydafrikanska
läkarförbundet South African Medical Association.
FPD är en stiftelse som arbetar med utbildning
för yrkesverksamma, framför allt i Sydafrika. De
har stor erfarenhet av utbildning om hiv/aids
och deras omfattande utbildningsprogram har
uppmärksammats av WHO. År 2009 utbildade
FPD 23 000 personer i flera afrikanska länder.
Under 2011 har NCK utvecklat kursplaner,
scheman och utbildningsmaterial för tre kurser
som har hälso- och sjukvårdspersonal i Sydafrika
som målgrupp. Fyra personer från NCK genom-
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förde en utbildning för utbildare i Pretoria:
Training of Trainers for Doctors and Health care
workers. Dessa utbildare arbetar vidare med det
material som NCK har utformat och utbildar
i sin tur på kurserna General course for Doctors
and Health care workers och Forensic course for
Doctors and Health care workers.

Samverkan i utbildningsfrågor
Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid
NCK är sedan 2009 sammankallande i Nationell
myndighetssamverkan för kvinnofrid som består
av 17 myndigheter och en intresseorganisation
(Sveriges kommuner och landsting, SKL).
Gruppen är en arena för att utbyta erfarenheter,
bolla idéer, sprida kunskap och möjliggöra
samverkan kring specifika projekt när det gäller
mäns våld mot kvinnor. Gruppen ska också
arbeta för att sprida kunskap till personer som
i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta
kvinnor. Nätverket sammanträder fyra gånger
per år, två av mötena hålls på NCK och de
andra två vid någon av de andra medverkande
myndigheterna. Under 2011 hölls dessa möten
vid Migrationsverket och Diskriminerings
ombudsmannen. Under året har också arbetet
med en nationell tvådagarskonferens som
gruppen ska genomföra 2013 inletts.

Nationell referensgrupp om utbildningsfrågor
med frivilligorganisationer
NCK är värd för en referensgrupp om utbildningsfrågor med frivilligorganisationer. Gruppen
utbyter idéer, kunskap och erfarenheter. Under
2011 har gruppen träffats en gång.

UTBILDNING

Information
Informationsenhetens viktigaste övergripande
uppgift är att se till att NCK:s verksamhet blir
känd, så att centrumets kunskap och resurser
sprids och kan bli till konkret hjälp för våldsutsatta personer och deras anhöriga. De främsta
målgrupperna för kommunikationsarbetet är
yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor
i sitt arbete, studenter, beslutsfattare, journalister
och – framför allt när det gäller stödtelefonen
Kvinnofridslinjen – våldsutsatta kvinnor och deras
närstående.
Under 2011 befäste NCK sin ställning som
expertcentrum och välkänd instans att vända sig
till för att få mer kunskap om mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer. Detta märktes inte
minst på det ökade trycket på informations
enheten, som kunde notera en kraftig ökning av
antalet besök på webbplatserna, förfrågningar
via telefon eller e-post och beställningar av olika
typer av informationsmaterial. NCK exponerades
också betydligt mer i medierna under 2011
jämfört med året innan.
Informationsenheten har ett nära samarbete
med samtliga enheter på NCK både i det
löpande arbetet och i samband med regeringsuppdrag och andra särskilda projekt.
Att göra Kvinnofridslinjen känd och att
utveckla webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se
är ett ständigt pågående arbete som har fått
särskilt hög prioritet under 2011. Informationsenheten har en aktiv roll i det nya regeringsuppdraget för kvalitetssäkring, metodutveckling och
informationssatsningar för Kvinnofridslinjen som
påbörjades under andra halvåret 2011.
Det nära samarbetet med enheten för
kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov kring NCK:s kunskapsbank är en
viktig del av enhetens arbete.

Webbplatser och sociala medier
Besöksfrekvensen på NCK:s tre webbplatser
har fortsatt att öka under 2011 och både
www.nck.uu.se och www.kvinnofridslinjen.se
har även detta år slagit besöksrekord.
De tre webbplatserna har en tydlig uppdelning efter olika målgrupper, och har fortsatt
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Kvinnofridslinjens webbplats hade mer än
221 000 besök under 2011.

att utvecklas enligt sina respektive profiler.
Genom ändringar i designen och ett ökat antal
länkar mellan webbplatserna har det dock blivit
tydligare att alla tre har NCK som avsändare och
att de kompletterar varandra.
Under 2011 medverkade NCK i ett pilotprojekt för Uppsala universitets medarbetarportal.

www.nck.uu.se
NCK:s huvudsakliga webbplats vänder sig
framför allt till studenter och yrkesverksamma
som möter våldsutsatta kvinnor i sitt yrke, men
också till politiker, journalister och andra som är
intresserade av frågorna. NCK:s kunskapsbank
är en del av webbplatsen, men har en egen
startsida. Den kraftiga ökningen av antalet besök
som inleddes i samband med starten av NCK:s
kunskapsbank hösten 2010 fortsatte 2011.
Webbplatsen hade under året 67 000 besökare,
en ökning med 51 procent jämfört med 2010.
Arbetet under 2011 har huvudsakligen
fokuserat på att förbättra befintlig struktur och
upprätthålla arbetet med kontinuerliga nyheter
från NCK:s olika verksamhetsområden. De så
kallade temaingångarna till sidor där besökarna
enkelt hittar samlad information kring exempel-
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vis ett regeringsuppdrag har utvecklats och fått
en tydligare form.
Många besökare beställer NCK:s publikationer
och informationsmaterial via webbplatsen. Den
funktionen har förbättrats, vilket har underlättat
den interna administrationen samt gjort det
enklare att ta fram statistik.
Den utökade satsningen på sociala medier
under 2011 har resulterat i att antalet personer
och organisationer som följer NCK på Twitter
har ökat. Twitterinläggen, som även publiceras på
NCK:s startsida, används för att föra ut NCK:s
pressmeddelanden och andra nyheter, men också
för att tipsa om rapporter, ämnesguider och
forskare i NCK:s kunskapsbank.

www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt
komplement till den nationella stödtelefonen.
Den vänder sig i första hand till våldsutsatta
kvinnor och deras anhöriga, men också till dem
som arbetar med frågorna. Kvinnofridslinjens
webbplats har ökat sitt besöksantal för varje år
sedan starten i december 2007. I oktober 2011
slogs besöksrekord med drygt 29 000 besökare
under en enda månad. Totalt under året hade
webbplatsen mer än 221 000 besök, att jämföra
med knappt 183 000 besök 2010.
Under hösten 2011 har Kvinnofridslinjen bytt
webbpubliceringssystem. Det grundläggande
utseendet på webbplatsen har behållits, men
kopplingen till NCK har gjorts tydligare redan på
startsidan. Texterna har uppdaterats, nya bilder
har tagits fram och webbplatsen har fått en
sökfunktion. Menyer och funktioner har anpassats till samma struktur som NCK:s webbplats,
och vissa sidor har direkta länkar till NCK:s
kunskapsbank för den som söker fördjupad
information.
På startsidan finns nu också tre målgrupps
ingångar (”För dig som utsätts för våld”, ”För dig
som står nära” och ”För dig som arbetar med
frågorna”) som ska underlätta för besökarna att
hitta vad de söker.
Inom ramen för regeringsuppdraget att
utveckla Kvinnofridslinjen och nå nya målgrupper inleddes en satsning på att utöka mängden
information på andra språk än svenska och
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engelska samt att koppla en uppläsningsfunktion
på engelska till webbplatsen.

www.akademiska.se/nck
Kvinnofridsenhetens sidor på Akademiska sjukhusets webbplats har en tydligt lokal profil med
information till patienter och yrkesverksamma
om NCK:s kliniska verksamhet. Under 2011 har
informationen till patienterna uppdaterats och
utökats och texterna har kompletterats med fler
fotografier från kvinnofridsmottagningen, allt för
att den våldsutsatta kvinnan ska känna sig trygg
inför besöket på mottagningen. De personer som
besöker webbplatsen och vill ha en fördjupning
om NCK:s verksamhet eller Kvinnofridslinjen
hänvisas via länkar till respektive webbplats.

Mediekontakter
Press
Nyhetsmedier och fackpress är mycket viktiga
kanaler för att sprida kunskap och information
om våld mot kvinnor och om NCK:s verksamhet, och för informationsenheten är service till
journalister en prioriterad uppgift.

Debattartiklarna i Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet fick ett stort genomslag.

INFORMATION

Under 2011 omnämndes NCK eller Kvinnofridslinjen i de flesta nationella nyhetsmedierna,
som Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Aftonbladet och TV4, samt i lokala
medier. Totalt publicerades närmare 300 artiklar
eller inslag där verksamheten nämndes eller
där företrädare för NCK har medverkat som
experter. Numret till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har också publicerats i
samband med artiklar om våld eller övergrepp
mot kvinnor både i tryckta medier, på webben
och i tv.
NCK:s arbete uppmärksammades även i
utländska medier, bland annat i samband med
den utbildningssatsning som genomfördes i
Sydafrika under hösten.

Nyhetsmedier
NCK:s antologi Att ställa frågan om våld som
en del av anamnesen och författarnas slutsatser
i denna fick stor uppmärksamhet i pressen
vid flera tillfällen. Samma dag som rapporten
presenterades vid ett seminarium på NCK,
13 maj, publicerades en debattartikel under
rubriken Vården måste fråga om våld på Dagens
Nyheters debattsida, undertecknad av NCK:s
föreståndare Gun Heimer och tretton av antologiförfattarna. Nyheten plockades upp av TT,
vilket gav spridning i ett stort antal nyhetsmedier,
både lokalt och nationellt. Även fackpress inom
hälso- och sjukvårdsområdet tog upp nyheten.
I december aktualiserades rapporten återigen
i media efter ett inslag i Ekot. I samband med
detta medverkade NCK i en chatt om våld mot
kvinnor på Aftonbladets webbplats, och i TV4:s
Nyhetsmorgon.
NCK:s utbildningspaket om våld i samkönade
relationer, och framför allt novellfilmen Blott
du mig älskar som är en viktig del av paketet,
uppmärksammades i flera medier i samband
med att filmen visades vid seminarier under
Almedalsveckan och Stockholm Pride. Inslag och
artiklar om utbildningssatsningen gjordes bland
annat av P3, P4 Uppland, RFSU:s tidning Ottar,
NIKK, Tidningen Brottsoffer och Amnesty Press.
I november publicerades debattartikeln
Läkare ska inte göra oskuldsoperationer i
Svenska Dagbladet. Artikeln var undertecknad
av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
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och NCK:s föreståndare Gun Heimer, och
publicerades samma dag som rapporten Att möta
patienter som söker för oro kring oskuld och heder
presenterades vid rundabordssamtal på NCK.
Såväl debattartikeln som mötet uppmärksammades i nyhetsmedier och i fackpress.
Att statsminister Fredrik Reinfeldt i november
besökte NCK under sin studieresa för att lära
sig mer om mäns våld mot kvinnor, och att han
sedan lyfte fram verksamheten i sitt jultal fick
mycket stort genomslag i medierna i slutet av
året. Ett 30-tal tidningar publicerade TT:s referat
av jultalet.
NCK:s verksamhet gjorde också avtryck
i fackpress under året. Företrädare för NCK
medverkade i Läkartidningen två gånger under
hösten, dels i en artikel om forskningsstudien om
sambandet mellan våldsutsatthet och alkohol
bland unga, dels i en artikel där rapporten om
att ställa frågor om våldsutsatthet som en del av
anamnesen presenterades. Artiklar om handlingsprogrammet för vårdens omhändertagande vid
sexuella övergrepp publicerades i flera tidningar
för specialistläkare, bland annat för gynekologer
och allmänläkare. Även Svenska barnmorske
förbundets tidning Jordemodern publicerade
flera artiklar om NCK:s verksamhet.

Marknadsföring
För att stödtelefonen Kvinnofridslinjen ska
komma till nytta är det avgörande att de kvinnor
som är i behov av hjälp känner till att den finns
och att de lätt kan hitta numret. Därför är
marknadsföringen av Kvinnofridslinjen av mycket
stor betydelse.
Internet har visat sig vara en mycket effektiv
kanal för att nå ut med information om Kvinnofridslinjen, och under 2011 har centrumet därför
intensifierat sin marknadsföring via webben.
Insatserna har koncentrerats till de kanaler
Är du orolig för en anhörig eller vän som utsatts för
hot, våld eller sexuella övergrepp?
Du är välkommen att ringa oss på 020-50 50 50.

Besök oss gärna på www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjen drivs av Nationell centrum för kvinnofrid på regeringens uppdrag
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som gett bäst resultat i mätningar av tidigare
kampanjer.
Annonserna har även synts i tidningar, på
vykortskampanjer och i trafikreklam.
Enligt en kännedomsmätning som gjordes
av Demoskop i samband med en satsning på
trafikreklam i Stockholmsområdet i slutet av
året kände 65 procent av samtliga tillfrågade
till Kvinnofridslinjen.

Egen utgivning
Informationsavdelningen ansvarar för produktionen av allt tryckt material med NCK som
avsändare.
I serien NCK-rapport publicerades två nya
delar under 2011: Kvinnlig omskärelse/könsstymp
ning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt
(NCK-rapport 2011:1) samt Att möta patienter
som söker för oro kring oskuld och heder (NCKrapport 2011:2).

Antologin Att fråga om våldsutsatthet som
en del av anamnesen (2010:4) kompletterades
med ett utbildningsmaterial, Att ställa frågan
om våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och
sjukvården, som kan användas tillsammans med
utbildningsfilmen med samma namn.
Även till filmen Blott du mig älskar producerades ett pedagogiskt material.
De två serienovellerna om sexuella övergrepp
Första helgen i juni och Världens sämsta sommar
översattes till engelska. De engelska versionerna
trycktes och publicerades på webben i slutet av
2011.
Nyhetsbrevet som distribueras via e-post
fortsatte som tidigare att komma ut tre gånger
per termin under 2011.

Informationsmaterial
Efterfrågan på informationsmaterial om NCK
och Kvinnofridslinjen fortsatte att öka under
2011. De små informationskorten om Kvinno
fridslinjen i visitkortsformat har nu översatts
till tjugofem språk, inklusive de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska. Informationskorten har
också tryckts i en version med punktskrift. En
särskild affisch med information på 24 språk har
tagits fram under året.

Studiebesök
NCK får många förfrågningar om studiebesök,
och informationsenheten ansvarar för prioritering
och samordning av dessa.

NCK:s serienoveller om sexuella övergrepp översattes under året till engelska.
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För att kunna erbjuda möjlighet även för
mindre grupper att göra studiebesök på NCK
anordnades under 2011 två tillfällen med en
gemensam presentation av centrumets verksamhet för intresserade från kommuner, hälso- och
sjukvården samt frivilligorganisationer.
Dessutom arrangerades enskilda studiebesök
för riksdags-, landstings- och kommunpolitiker samt grupper med representanter för
myndigheter och organisationer. Under året
har NCK även tagit emot ett studiebesök av
ett trettiotal polischefer från hela Europa samt
mindre grupper från Danmark, Finland, Island
och Nederländerna.

Mässor, seminarier och kongresser
Genom att medverka vid mässor och specialistkongresser med föreläsningar och seminarier,
ibland i kombination med andra informationsinsatser som bokbord eller montrar, kan NCK
på ett effektivt sätt nå speciella målgrupper och
knyta värdefulla kontakter.
Under Almedalsveckan i Visby i början av juli
fokuserade NCK särskilt på hälso- och sjukvårdens möjlighet och ansvar att uppmärksamma
våldsutsatta kvinnor i ett tidigt skede, så att
de kan få rätt vård och hjälp att förändra sin
situation. Frågan diskuterades vid två seminarier
om regeringsuppdraget att utveckla metoder
för att vården rutinmässigt ska fråga om våld:
Våga fråga om våld och Menar ni verkligen att vi
ska fråga alla? Att ställa frågan om våld i nära
relationer. Vid seminariet Kan en film förbättra för
hbt-personer som utsatts för våld visades den nya
utbildnings- och novellfilmen Blott du mig älskar
före en paneldiskussion om hur kunskapen om
våld i samkönade relationer ska nå ut i samhället.
Vid Bok & Bibliotek 2011 i Göteborg
medverkade centrumet med en monter som
presenterade verksamheten. I montern kunde
besökarna möta medarbetare från NCK och få
egna exemplar av rapporter, söka information i
NCK:s kunskapsbank eller få med sig informationsmaterial om stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Centrumet medverkade även med ett samtal på
Seriescenen under rubriken Kan en serie förebygga
sexuella övergrepp? om serienovellerna Första
helgen i juni och Världens sämsta sommar.
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Kvinnofridslinjens kort har tryckts på 25 språk.
Under Stockholm Pride i augusti arrangerade
NCK i samarbete med RFSL:s brottsofferjour
halvdagen Det är väl nått privat tjafs – två filmer
om våld i hbtq-relationer. Förutom filmvisning
bidrog NCK med en föreläsning samt medverkade i det avslutande panelsamtalet.
Vid Medicinska riksstämman i Älvsjö
30 november höll NCK symposiet Att fråga om
våld – sjukvårdens ansvar. Centrumets arbete för
att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården
om våldet och dess konsekvenser presenterades
i en monter, där även rapporter, utbildningsfilmer
och informationsmaterial om Kvinnofridslinjen
delades ut.

Referensbibliotek
Referensbiblioteket vid NCK är en servicefunktion som i första hand är avsedd för personalen
och centrumets anlitade experter. Informationsenheten ansvarar sedan sommaren 2011 för
skötseln av och inköpen till biblioteket i samråd
med enhetscheferna.
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Kunskapssammanställning
och analys av forskningsbehov
Enheten för kunskapssammanställning och analys
av forskningsbehov ska överblicka, analysera och
tillgängliggöra forskning och erfarenhetsbaserad
kunskap. Detta görs genom utredningsarbete,
webbpublicering och projekt för att belysa olika
ämnesområden, ofta i samarbete med övriga
enheter, referensgrupper och externa experter
inom NCK:s verksamhetsområden.
2011 pågick ett intensivt arbete för att
utveckla och hitta fungerande arbetsformer för
NCK:s kunskapsbank.
De två rapporter som producerades i serien
NCK-rapport under året behandlade kvinnlig
omskärelse/könsstympning i Sverige samt frågan
hur hälso- och sjukvården kan stödja flickor och
unga kvinnor som söker för oro kring oskuld och
heder. Rapporterna presenterades vid särskilda
seminarier.
Under våren slutfördes det projekt för att
utveckla ett utbildningspaket om våld i
samkönade relationer som enheten genomfört
i samarbete med utbildningsenheten. Novell
filmen Blott du mig älskar – en utbildningsfilm
om våld i samkönade relationer premiärvisades
vid ett seminarium där också det tillhörande
pedagogiska materialet presenterades.
Antologin Att fråga om våldsutsatthet som en
del av anamnesen och den dvd-film som hör till
denna kompletterades med ett utbildningsmaterial och började spridas i stor skala under året.
En nyhet som var till stor nytta för enheten
under 2011 var att NCK inrättade ett vetenskapligt råd, bestående av disputerade forskare med
lång vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden
som har betydelse för NCK:s verksamhet.

NCK:s kunskapsbank
En stor del av enhetens arbete under 2011 har
ägnats åt den fortsatta utvecklingen av och det
löpande arbetet med NCK:s kunskapsbank.
NCK:s kunskapsbank är centrumets mest
effektiva kanal för att nå ut med ny forskning
till relevanta målgrupper. Kunskapsbanken har
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utökats med nya ämnesguider och publikationer
och flera tekniska förbättringar har gjorts. Från
och med november innehåller kunskapsbanken
ett gemensamt kalendarium för de 18 nationella
myndigheter och 20 länsstyrelser som medverkar
med material till NCK:s kunskapsbank.
Redaktören för kunskapsbanken håller
genom kontinuerlig omvärldsbevakning webb
platsen uppdaterad med nyheter och nya
publikationer. Antalet forskarpresentationer
har under 2011 ökat till 115. De mest besökta
sidorna är guiderna under ämnesområdet Våld
i nära relationer. I genomsnitt laddades omkring
100 fulltextpublikationer per dag ner från
kunskapsbanken under 2011.
En viktig uppgift är att öka kännedomen om
NCK:s kunskapsbank för att den ska komma
till ännu större användning. Förutom ett flertal
presentationer vid konferenser och seminarier,
bland annat för riksdagsledamöter och representanter för stödlinjer samt vid två EU-konferenser
i Bryssel, har NCK:s kunskapsbank marknadsförts
vid Bok & Bibliotek i Göteborg och genom
annonsering i fackpress samt på internet.

Rapporter
Att fråga om våldsutsatthet som
en del av a namnesen
Antologin Att fråga om våldsutsatthet som en del
av anamnesen (NCK-rapport 2010:4) färdigställdes i slutet av 2010 och
publicerades och presenterades
under våren 2011. Rapporten
togs fram inom ramen för
regeringsuppdraget att
vidareutveckla metoder för att
inkludera frågor om personlig
erfarenhet av våld som en del av anamnesen
inom hälso- och sjukvården. Syftet med uppdraget var att personal inom hälso- och sjukvården i
ett tidigt skede skulle upptäcka kvinnor som var
eller hade blivit utsatta för våld.
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I rapporten medverkar ett tjugotal experter som
studerat frågan utifrån sina specialområden.
Boken diskuterar hur och när frågor om våld
bör ställas i olika situationer inom den svenska
hälso- och sjukvården, och samtliga forskare
som har studerat frågan för antologin har dragit
slutsatsen att man bör fråga patienter som
söker vård inom deras speciella områden om
personliga erfarenheter av våld.
Som komplement har även ett paket med
åtta korta utbildningsfilmer för hälso- och
sjukvården och ett utbildningsmaterial till dessa
producerats.
Rapporten, filmerna och utbildningsmaterialet överlämnades till barn- och äldreminister
Maria Larsson på Socialdepartementet 18 april,
och har därefter presenterats i en rad olika
aktiviteter under året.
I maj 2011 presenterades rapporten vid
ett seminarium på NCK, och samma dag
publicerades en artikel på DN Debatt, med
rubriken Vården måste fråga kvinnor om de
har utsatts för våld, som var undertecknad av
antologiförfattarna.
Frågan väckte stor uppmärksamhet, och
uppdraget och antologin har under året presenterats vid specialistkongresser, vid två seminarier
i Almedalen samt på Svenska Läkaresällskapets
Medicinska riksstämma i Stockholm.

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige
– en kunskaps- och forskningsöversikt
   

Rapporten Kvinnlig omskärelse/könsstympning
i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt
(NCK-rapport 2011:1) vänder
sig framför allt till personal inom
hälso- och sjukvården och togs
fram som ett led i NCK:s arbete
att sammanställa och sprida
kunskap om hedersrelaterat våld
och förtryck.
I rapporten kartlägger författarna svensk forskning och debatt om kvinnlig
omskärelse/könsstympning samt tecknar en bild
av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i
dag. Syftet var att öka kunskapen inom området
och att undersöka motiven till att flickor utsätts
liksom de sociala och medicinska konsekvenserna av ingreppen.

Att möta patienter som söker för oro
kring oskuld och heder
NCK fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta
fram och sprida en handledning för hälso- och
sjukvården. Handledningen, Att
möta patienter som söker för oro kring
oskuld och heder (NCK-rapport
2011:2), vänder sig till anställda
inom sjukvården, primärvården,
skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett
verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som
kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik
och oro och funderingar kring frågor som rör
sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.

Rapport om våld mot personer med
funktionsnedsättning
Under 2011 har arbetet med en rapport om våld
och funktionsnedsättning inletts. Rapporten ska
publiceras i serien NCK-rapport under 2012.

Seminarier
Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige
På Internationella kvinnodagen 8 mars presenterades rapporten Kvinnlig omskärelse/könsstymp
ning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt
vid ett seminarium på NCK. Seminariet vände
sig i första hand till ansvariga för utbildning och
samordning av kvinnofridsarbetet i landstingen.

Blott du mig älskar – om våld i samkönade
relationer
För att öka kunskapen om hbt-personers utsatthet för våld i nära relationer och förbättra stödet
har NCK tagit fram ett utbildningspaket om
våld i samkönade relationer, som presenterades
vid ett seminarium i början av maj. Det utgår
från rapporten Våld i samkönade relationer – en
kunskaps- och forskningsöversikt (NCK-rapport
2009:2), och består av novellfilmen Blott du mig
älskar samt ett pedagogiskt material som ger en
fördjupad teoretisk och praktisk förståelse av
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det är med våldsutsatthet bland kvinnor med
förlossningsrädsla i sex olika länder: Belgien,
Island, Danmark, Estland, Norge och Sverige.

Att möta patienter som söker för oro kring
oskuld och heder – rundabordssamtal med
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den komplexa problematik som omgärdar våld
i samkönade relationer. Utbildningspaketet är
gjort för att användas i utbildningar för yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer
inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst,
rättsväsende och frivilligorganisationer.
Filmen premiärvisades på Slottsbiografen
i Uppsala inför ett 60-tal gäster, och efter
visningen följde ett panelsamtal.
Utbildningspaketet presenteras närmare på
sidan 12.

Att ställa frågan om våld inom vården
Vid ett seminarium i maj presenterades NCK:s
antologi Att fråga om våldsutsatthet som en del
av anamnesen (NCK-rapport 2010:4), som
producerats inom ramen för regeringsuppdraget
att utveckla metoder för att införliva frågor om
våldsutsatthet i anamnesen inom hälso- och
sjukvården. Vid seminariet presenterades även
det nya utbildningspaketet om att ställa frågor
om våld till patienter som NCK har utvecklat
som komplement till rapporten. Det består av
åtta korta filmer och ett utbildningsmaterial.

Skolan har en mycket viktig roll i arbetet med
att motverka myter om mödomshinnan och öka
kunskapen om anatomi och sex och samlevnad.
Detta var temat för det rundabordssamtal som
NCK höll den 23 november med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och företrädare för ett
flertal myndigheter och organisationer från vård
och skola.
Syftet med rundabordssamtalet var att
diskutera hur vården och skolan på bästa sätt ska
kunna hjälpa de flickor och unga kvinnor som
är oroliga för att inte blöda på bröllopsnatten,
och vänder sig till vården för att få hjälp med
”oskuldsintyg” eller operationer för att ”återställa”
oskulden. I dag möts dessa flickor och unga
kvinnor av olika strategier från vården, och på
uppdrag av regeringen har NCK därför tagit fram
en handledning för hälso- och sjukvården, Att
möta patienter som söker för oro kring oskuld och
heder (NCK-rapport 2011:2), som presenterades
på mötet.
Medverkade i samtalet gjorde representanter
från Socialstyrelsen, Skolverket, Riksföreningen
för skolsköterskor, Svensk förening för obstetrik
och gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet,
Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar
samt forskare från Uppsala respektive Umeå
universitet.

Våldsutsatthet och förlossningsrädsla
I samarbete med Karolinska sjukhuset hölls i
november ett seminarium om förlossningsrädsla
och våldsutsatthet på NCK, för att öka kunskapen om hur våld och övergrepp påverkar förlossning och graviditet, och diskutera hur vården bäst
kan stödja dessa kvinnor. Vid seminariet deltog
barnmorskor, kuratorer, läkare och psykologer.
Dagen arrangerades som en del i det pågående
EU-projektet Bidens, som undersöker hur vanligt
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Forskning och metodutveckling
Forskning
I NCK:s uppdrag ingår att sammanställa aktuell
forskning och vara en brygga mellan praktiker
och forskare. I uppdraget ingår även att bedriva
forskning och metodutveckling med anknytning
till den kliniska verksamheten. NCK har ett
vetenskapligt råd som bistår centrumet med
stöd i forsknings- och metodutvecklingsfrågor.
Forskningen vid NCK bedrivs i samarbete med
institutionen för kvinnors och barns hälsa vid
Uppsala universitet.
Vid NCK finns även en internetbaserad
kunskapsbank som samlar och tillgängliggör
aktuell forskning för en bred målgrupp.
Ett flertal forskningsprojekt har pågått under
2011.
I ett samarbete mellan Umeå universitet,
Avdelningen för folkhälsa och forskning vid
Sundsvalls sjukhus och NCK pågår ett projekt
rörande våld, hot och övergrepp mot ungdomar.
Delar av projektet är ett doktorandprojekt. Data
har presenterats vid ett flertal vetenskapliga
konferenser och som vetenskapliga artiklar.
I ett doktorandprojekt vid NCK och institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala
universitet studeras våld mot kvinnor med
särskild inriktning på sexuella övergrepp.
Arbetet med en ny prevalensstudie inleddes
under 2011. I projektet Våld och hälsa – hur
hänger det ihop? görs en riksrepresentativ studie
om kvinnors och mäns utsatthet för sexuellt,
psykiskt och fysiskt våld under uppväxttiden
och i vuxen ålder samt hur sådan utsatthet kan
kopplas till fysisk, psykisk och social ohälsa.
Undersökningen riktas till 20 000 kvinnor och
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män i åldern 18–75 år. Statistiska centralbyrån
har anlitats för att genomföra undersökningen
som kombinerar enkätuppgifter från respondenterna med registeruppgifter om socialt stöd och
sjukvårdsutnyttjande. En pilotundersökning som
riktades till 2000 personer avslutades i november 2011. Huvudundersökningen kommer att
genomföras under perioden januari–april 2012.
I en första fas kommer resultaten att kunna
belysa hur vanligt det är att kvinnor och
män i olika ålderskohorter har varit utsatta
för sexuella övergrepp och annat våld under
uppväxttiden respektive i vuxenlivet (inklusive
det senaste året) och hur det kan kopplas
till missbruk, självskadebeteende, PTSD och
annan psykosocial och fysisk ohälsa. En första
övergripande och beskrivande rapport är
planerad för publicering under hösten 2012.
I nästa fas kommer det insamlade materialet
att ligga till grund för ett antal mer ingående
forskningstudier.
Handledning av studenter och doktorander
samt refereeuppdrag fortsatte under året.

Metodutveckling
Samtliga enheter vid NCK arbetar kontinuerligt
med metodutveckling.
Under 2011 fortsatte den särskilda satsningen på kvinnofridsenheten för att utveckla
och evidensbasera arbetet men också för att i
större utsträckning kunna sprida kompetens och
erfarenheter från den kliniska verksamheten
vidare. Arbetet beskrivs närmare i avsnittet om
kvinnofridsenheten på sidan 24.
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Klinisk verksamhet
NCK:s kliniska verksamhet, kvinnofridsen
heten, har Akademiska sjukhuset som huvudman. Verksamheten omfattar kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen
Kvinnofridslinjen.
Kvinnofridsenheten har ett nära samarbete
med NCK:s universitetsenheter, och olika
medarbetare vid enheten har under året deltagit i centrumets forskning, metodutveckling,
informationsverksamhet och utbildning.
Detta samarbete bidrar till ett kontinuerligt
och ömsesidigt lärande och är avgörande för
centrumets utveckling. Kvinnofridsenheten
har också ett aktivt samarbete med andra
närliggande verksamheter, på såväl lokal som
nationell nivå.
2011 fick NCK i uppdrag av regeringen att
under en fyraårsperiod utveckla den nationella
stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/
JÄM). Uppdraget syftar till att kvalitetssäkra
det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor och till att nå ut med information
om stödtelefonen till ännu fler än hittills. Det
första delprojektet har inriktats på att förbättra
det tekniska stödet för personalen i samband
med telefonrådgivningen.
Projektet God mottagning, som startades
2010 för att utveckla arbetsrutiner och organisation, fortsatte under 2011. Parallellt har ett
delprojekt för att effektivisera it-resurserna på
kvinnofridsenheten inletts.

akuta fall av sexuella övergrepp enligt avtal med
kvinnofridsenheten, som också ansvarar för att
utbilda läkarna för detta. Kvinnofridsenheten har
även ett nära samarbete med akutmottagningen
vid Akademiska sjukhuset och utbildar dess
personal om våld mot kvinnor.
Ett viktigt komplement till de individuella
kontakterna på kvinnofridsmottagningen är
möjligheten för patienter att delta i de samtalsgrupper som leds av en handledare/terapeut.
Kvinnofridsenheten har en överenskommelse
med Rättsmedicinalverkets avdelning i Uppsala
som innebär att våldsutsatta kvinnor vars skador
behöver dokumenteras kan erbjudas detta via
mottagningen, utan att först göra en polisan
mälan.
Som ett led i utvecklingsprojektet God
mottagning pågår ett arbete för att strukturera
och utvärdera omhändertagandet på kvinnofridsmottagningen. Det behandlingsprogram som
rekommenderats i olika metaanalyser, utarbetat
vid forskningscentret National Centre for PTSD
på Hawaii av psykologen dr Edward Kubany, har
granskats under 2011. Granskningen visar att
behandlingsprogrammet inte är överförbart för
bearbetning av PTSD hos gruppen våldsutsatta
kvinnor i Sverige.
Kvinnofridsmottagningen inledde i slutet av
året ett arbete för att utveckla och följa upp en
egen modell med ett samlat vårdkoncept för
våldsutsatta kvinnor och lägga fast en struktur
med handläggningsmallar och dokumentation.
Vårdkonceptet innehåller följande delar:

Kvinnofridsmottagningen
Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård och erbjuder både akuta
och planerade besök för kvinnor som utsatts
för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Vid
mottagningen tjänstgör läkare, sjuksköterskor,
psykolog och läkarsekreterare. Läkarna har
specialistkompetens inom gynekologi, allmän
medicin och psykiatri. Sjuksköterskorna är
specialistutbildade i psykiatri samt har
steg 1-utbildning i psykoterapi.
Mottagningen är öppen under kontorstid.
Under jourtid tar gynekologer på kvinno
kliniken vid Akademiska sjukhuset emot
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•

Kartläggning av våld, det psykiska väl
befinnandet, tecken på PTSD, depression
med mera.

•

Riskbedömning av kvinnans situation.

•

Behovsbedömning av medicinska, psykiatriska, psykoterapeutiska och sociala insatser
samt behov av insatser för barn.

•

Kris- och behandlingssamtal utifrån en
kognitiv arbetsmodell.

•

Individuella behandlingsplaner anpassade
efter den enskilda kvinnans behov.

•

Dokumentation och uppföljning.

Klinisk verksamhet

Kvinnofridslinjen
Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen
besvarar i genomsnitt mellan 70 och 80 samtal
per dag från kvinnor och deras närstående i
hela Sverige. Telefonen är öppen dygnet runt,
samtalet är kostnadsfritt och den som ringer
kan välja att vara anonym. Samtalen besvaras av
sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer med
minst fem års erfarenhet av att möta människor
i kris. I samtalen erbjuds professionellt stöd
samt information om lokala resurser eller alternativ. Personalen har tillgång till uppgifter om
myndigheters och ideella organisationers lokala
och nationella verksamheter och stödinsatser.
Stödtelefonen finansieras i sin helhet med statliga
medel men drivs av Akademiska sjukhuset enligt
avtal med Uppsala universitet.
Kvinnofridslinjen marknadsförs aktivt för
att nå ut till våldsutsatta kvinnor. Särskilda
insatser har gjorts för att nå kvinnor som inte
talar svenska samt för att öka tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättning.
I december 2010 inleddes en översyn av
Kvinnofridslinjens it-resurser, både när det gäller
konkreta arbetsredskap under samtalet och
förutsättningarna för relevant dokumentation
för uppföljning och statistik. Denna översyn har
legat till grund för det utvecklingsarbete som
påbörjades 2011 i enlighet med regeringsuppdraget till NCK att kvalitetssäkra och metodutveckla
stödtelefonen. Det första delprojektet har
inriktats på att i samarbete med enheten för IT
och inköp vid Uppsala universitet förbättra det
tekniska stödet för personalen i samband med
telefonrådgivningen, och en ny webbaserad
lösning för detta ska vara färdig att tas i bruk
under första halvåret 2012.
Samtalsstatistiken följs upp och bearbetas
genom ett samarbete med Uppsala kliniska
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forskningscentrum, UCR, vid Uppsala universitet
och Akademiska sjukhuset och ger ett värdefullt
underlag för utveckling och förbättringar.
Webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se är
ett viktigt komplement till telefonrådgivningen
och antalet besök har tredubblats sedan 2008.
Utvecklingsarbetet för webbplatsen beskrivs
närmare på sidan 16.
Genom avtal mellan Ålands landskapsregering
och Akademiska sjukhuset har även Ålands
befolkning tillgång till Kvinnofridslinjen.

Stödtelefon för dig som utsatts för hot,
våld eller sexuella övergrepp

020-50 50 50

A telephone helpline
for women subjected to threats,
violence or sexual assault
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Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen

Den nya språkaffischen har information om
Kvinnofridslinjen på 24 språk.
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Organisation och personal
NCK är regeringens nationella kunskaps- och
resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer.
I december 2011 arbetade 54 personer vid
NCK. Till den del som organisatoriskt tillhör
Uppsala universitet hör kategorierna utbildare,
informatörer, ekonomipersonal, administratörer,
projektledare, utredare, forskare och experter.
Inom den del som tillhör landstinget finns
kategorierna läkare, sjuksköterskor, barnmorskor,
socionomer och administrativ personal.
Verksamheten består av en universitetsdel,
samt en klinisk del som organisatoriskt tillhör
Akademiska sjukhuset. Det nära samarbetet
mellan universitetsdelen och kliniken ger värdefulla möjligheter till kontinuerligt och ömsesidigt
lärande. Tack vare detta kan NCK skapa modeller
som bygger på forskning, prövas i en klinisk verklighet och utvärderas vetenskapligt för att sedan
spridas vidare till övriga landet. Verksamheten
är samlad i gemensamma lokaler på Akademiska
sjukhusets område i Uppsala.
NCK:s föreståndare är direkt underställd
rektor för Uppsala universitet och sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset.
Från 2012 har NCK ett referensråd. Leda
möterna förordnas av Uppsala universitet.
NCK har ett rådgivande vetenskapligt råd som
består av disputerade forskare från ämnesområden som har betydelse för verksamheten. NCK:s
föreståndare utser ledamöter i rådet.
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling är en förutsättning för att anställda ska
hålla sig uppdaterade inom kunskapsområdet
och för att NCK ska bibehålla sin funktion som
expertcentrum.

Kansli
NCK:s kansli samlar de administrativa servicefunktionerna för centrumets verksamhet.
Under 2011 fortsatte kansliets löpande arbete
med ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö och
jämställdhet, lokaler, kontakterna med IT och
andra servicefunktioner. Kansliet fungerar som
stöd till föreståndaren och NCK:s övriga enheter.
Personal inom kansliet utför övergripande utredningsarbete, svarar på remisser samt arbetar med
externa aktörer inom NCK:s verksamhetsområde.

Arbetsmiljö och jämställdhet
NCK strävar efter att vara en modern arbetsplats
som aktivt arbetar med medarbetarskap, medarbetaransvar samt kontinuerlig kompetens- och
personalutveckling. Målet är att det ska finnas en
tydlighet i uppdrag och arbetsbeskrivningar samt
en klar fördelning av ansvar och befogenheter.
Alla medarbetare fortsätter att arbeta efter de
gemensamma ledorden: expertkunskap, effektiv
samverkan och professionellt stöd.
För anställda i en verksamhet som arbetar
med mäns våld mot kvinnor är den psykosociala
arbetsmiljön av särskilt stor vikt. Det långsiktiga
arbetet med att upprätthålla en god fysisk såväl
som psykosocial arbetsmiljö fortsatte under året.
NCK:s arbetsmiljö- och jämställdhetsgrupp
fortsatte under året sitt arbete utifrån centrumets
arbetsmiljö- och jämställdhetsplaner. Inom
jämställdhetsområdet strävar NCK efter en
jämnare könsfördelning. NCK:s kliniska verksamhet har, efter uttryckliga önskemål från patienter,
enbart kvinnliga anställda. Patienternas önskemål i
detta är av stor vikt och kommer inte att frångås.

Styrelse
Föreståndare
Kansli
Kvinnofridsenheten
Kvinnofridsmottagningen

Kvinnofridslinjen

FoU

Utbildning

Information

KAF

Finansierad av staten, drivs av landstinget
Finansierad av landstinget
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organisation och personal

Officiella uppdrag
NCK ska utgöra ett stöd till myndigheter och
organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer. Som regeringens nationella
expertcentrum deltar NCK kontinuerligt i
hearings och i samverkansgrupper tillsammans
med myndigheter och organisationer som arbetar
med dessa frågor.

Nätverket för landstingsstrateger
NCK träffar varje år representanter som arbetar
med kvinnofridsfrågor i olika landsting.

Övriga samverkans- och
referensgrupper
•

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid
NCK är sammankallande i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där
17 myndigheter och en intresseorganisation
(Sveriges Kommuner och Landsting) ingår.
Gruppen arbetar för att hålla frågan om
kvinnofrid på agendan, utbyta erfarenheter
och sprida kunskap.

•

Rådet för Brottsofferfonden.

•

Brottsoffermyndighetens referensgrupp för
bemötande av sexualbrottsoffer.

•

Brottsoffermyndighetens samverkansgrupp
för brottsofferarbete.

•

Socialstyrelsens referensgrupp för kvinnofrids
uppdrag.

•

Ungdomsstyrelsens referens- och samverkans
grupp inom ramen för regeringsuppdraget för
att förebygga och förhindra att unga blir gifta
mot sin vilja.

•

Folkhälsoinstitutets nätverk för nationella
stöd- och hjälplinjer.

•

Ledningsgruppen för Dubbelt utsatt, Bräcke
diakoni.

•

Programrådet för socionomprogrammet vid
Uppsala universitet.

Remisser
NCK har under 2011 avgett ett yttrande till
Justitiedepartementet avseende utredningen
Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reform
förslag (SOU 2010:70)

Egna referensgrupper
Utbildningsenhetens referensgrupp för
frivilligorganisationer
Referensgruppen för frivilligorganisationer
samarbetar kring utbildningsfrågor. Ett tiotal
organisationer är representerade.

Nätverket för NCK:s kunskapsbank
Kunskapsbankens nätverk träffas cirka två
gånger per år och består av representanter
för de myndigheter som medverkar i NCK:s
kunskapsbank. Syftet är att utbyta idéer och
diskutera publiceringsfrågor samt utvecklingen
av kunskapsbanken.

Kvinnofridslinjens referensgrupp
Kvinnofridslinjens referensgrupp består av representanter för organisationer som arbetar med
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Gruppen har
som syfte att träffas och utbyta erfarenheter samt
komma med synpunkter och råd i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

officiella uppdrag
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Ekonomi
Universitetsverksamhet
Kostnaden för NCK:s verksamhet uppgick 2011 till -31 607 tkr. Av dessa utgjorde -5 967 tkr landstingets kostnader för drift av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna uppgick till
28 910 tkr varav huvuddelen, 25 521 tkr, utgjorde regeringens ramanslag (anslag 2:4, ap. 7). Verksam
hetens utfall -2 697 tkr, innebär att det överskott som tidigare uppstått minskar.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter

Kostnader

Intäkter av anslag

27 265

Intäkter av bidrag

779

Lokalkostnader

Avgifter och andra ersättningar

779

Övriga driftkostnader

86

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

Personalkostnader

Avskrivningar
Gemensamma kostnader

Summa intäkter

28 910

Verksamhetsutfall

-2 697

Summa kostnader

-12 134
-1 704
-17 350
-22
-453
-1 942

-31 607

Klinisk verksamhet, Kvinnofridsenheten
Intäkterna utgjordes av bidrag från landstinget och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel för Kvinnofridslinjen uppgick till 5 967 tkr.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter

Kostnader

Ersättning fr Landstinget
i Uppsala län

5 112

Personalkostnader

-9 142

Övriga intäkter

6 787

Omkostnader interna

-1 559

145

Omkostnader externa

-1 243

Riks-/regionintäkter

Summa intäkter
Verksamhetsutfall

28

12 045

Summa kostnader

-11 945

100

ekonomi

Bilagor
1. Publikationer
2. Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet 2011
3. Externa evenemang 2011

EKONOMI
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Bilaga 1: Publikationer
Publikationer i NCK:s rapportserie

Artiklar

•

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i
Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt
(2011:1)

•

•

Att möta patienter som söker för oro kring
oskuld och heder (2011:2)

40 procent av gymnasieelever riskbrukar
alkohol – Starkt samband med utsatthet för
fysiskt eller sexuellt våld
Läkartidningen nr 34, 2011, volym 108

•

Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste
bli rutin
Läkartidningen, nr 42, 2011

•

Att fråga om våldsutsatthet som en del i
anamnesen – presentation av en rapport från
Nationellt centrum för kvinnofrid
SFOG, Medlemsbladet, nr 5/11
Ett nationellt handlingsprogram ska förbättra
omhändertagandet efter sexuella övergrepp
SFOG, Medlemsbladet 1/11

Övriga publikationer
•

Att ställa frågan om våld – ett utbildnings
material för hälso- och sjukvården

•

Blott du mig älskar – ett utbildningsmaterial
om våld i samkönade relationer

•

The first weekend in June
Engelsk översättning av serienovellen
Första helgen i juni (2009)

•

•

The worst summer ever
Engelsk översättning av serienovellen
Världens sämsta sommar (2010)

Debattartiklar
•

Vården bör fråga alla kvinnliga patienter
om våld
DN Debatt, Dagens Nyheter 13 maj 2011

•

Läkare ska inte göra ”oskuldsoperationer”
Brännpunkt, Svenska Dagbladet 23 november 2011

Filmer
•

Blott du mig älskar
Utbildningsfilm om våld i samkönade
relationer

•

Att ställa frågan om våld – åtta utbildnings
filmer för hälso- och sjukvården
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Bilaga 1: PUBLIKATIONER

Bilaga 2: Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet 2011
Januari
•

Uppsala universitet, Röntgensjuksköterskor
T6, Uppsala.

•

Polishögskolan och Uppsala universitet,
Vidareutbildning för poliser i utredningsmetodik med inriktning på brott i nära
relationer, Uppsala.

•

NCK:s universitetskurs Våld mot kvinnor,
7,5 hp startar, tio seminarietillfällen fram till
april 2011, Uppsala.

•

Linköpings universitet, Psykologprogrammet
T8, Linköping.

Mars
•

Årligt seminarium Uppsala Zonta II och
NCK i samverkan, Uppsala.

•

Uppsala universitet och Polishögskolan
Utredningsmetodik inriktning barn- och
ungdom, 15 hp, Examination, Uppsala.

•

NCK:s universitetskurs Mäns våld mot
kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp startar,
tio seminarietillfällen fram till maj 2011,
Uppsala.

Danderyds sjukhus, förlossningen, Stockholm.

•

NCK:s universitetskurs Våld i nära relationer
Specialistutbildning för åklagare på distans,
7,5 hp. Kursavslutning, Uppsala.

Sahlgrenska sjukhuset, allmänpsykiatri,
Göteborg.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T0,
Uppsala.

•

NCK, seminarium om kvinnlig omskärelse/
könsstympning, Uppsala.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T5,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T1, Uppsala.

•

Polishögskolan, Våld mot kvinnor i nära
relationer, Umeå.

•

Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde
infektion, Uppsala.

•
•

Februari
•

Barnmorskeprogrammet, Mälardalens
högskola, Västerås.

•

•

Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet,
T1, Uppsala.

Akademiska sjukhuset, barn- och ungdomspsykiatrin, Uppsala.

•

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T4, Uppsala.

Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet
T2, Uppsala.

•

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T6, Uppsala .

Uppsala universitet, Juristprogrammet T4,
Uppsala.

•

•

Tynningöprojektet, Stockholm.

Landstinget Sörmland, Introduktionsseminarium, Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna.

•

Vittnesstöd i Uppsala.

•

•

Enköpings kommun, Våld i nära relation,
Enköping.

Uppsala universitet, utbildningsdag för Sida,
Human Rights Towards Gender Equality,
Uppsala.

•

•

NCK:s tvådagarsutbildning för yrkesverksamma Våldsutsatta kvinnor – samhällets
ansvar, Uppsala.

Länsstyrelsen Stockholm, KIM-nätverket,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Distriktssköterske
utbildningen, Uppsala.

•

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm.

•

•

Akademiska sjukhuset, Kvinnokliniken,
Uppsala.

•

Myndighetssamverkan för kvinnofrid,
Uppsala.

Polishögskolan och Uppsala universitet,
Vidareutbildning för poliser i utrednings
metodik med inriktning på brott mot barn
och ungdomar, Uppsala.

Bilaga 2: Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet 2011
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April

•

Nämndemannaföreningen i Uppsala, Uppsala.

•

NCK:s universitetskurs Våld mot kvinnor
15 hp, distansutbildning för yrkesverksamma
startar med två dagars seminarier, Uppsala.

•

Nyköping, utbildning för AT-läkare,
Nyköping.

•

•

Uppsala universitet, Psykologprogrammet,
Våld mot kvinnor i nära relationer, Uppsala.

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Karlstad.

•

•

Jönköpings kommun, Socialförvaltningen,
Jönköping.

Akademiska sjukhuset, information till
ST-läkare, Uppsala.

•

•

Region Gotland, Kvinnofrid på Gotland,
Visby.

Svenska Barnmorskeförbundets jubileumskonferens, Stockholm.

•

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T5,
Uppsala.

Nationell myndighetssamverkan för kvinno
frid, Stockholm.

•

Uppsala universitet, Specialistsjuksköterskeutbildningen, Uppsala.

•

NCK, Personalseminarium, filmvisning
Blott du mig älskar, Uppsala.

•

Herrljunga kommun, Socialnämnden,
Herrljunga.

Maj
•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T10,
Uppsala.

•

NCK:s universitetskurs Våld mot kvinnor
7,5 hp avslutas, Uppsala.

•

NCK:s universitetskurs Mäns våld mot
kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp avslutas,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T4, Uppsala.

•

Polismyndigheten i Uppsala, Uppsala.

•

Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde
kirurgi, fortbildning för undersköterskor,
Uppsala.

Juni
•

Kriminalvården Region Mitt, Örebro.

•

Ålands centralsjukhus, Mariehamn, Åland.

Augusti
•

Sveriges kommuner och landsting,
Stockholm.

•

NCK, internutbildning filmvisning Blott du
mig älskar, Uppsala.

September
•

Polishögskolan, Umeå.

•

NCK, internutbildning filmvisning Blott du
mig älskar, Uppsala.

•

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet
T1, Uppsala.

•

Polishögskolan och Uppsala universitet
Vidareutbildning för poliser i utredningsme
todik med inriktning på brott i nära relation,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T4, Uppsal.a

•

Sahlgrenska sjukhuset, Allmänpsykiatri,
Göteborg.

•

Uppsala universitet, Sjuksköterske
programmet T6, Uppsala.

•

Karlskrona kommun, Socialförvaltningen,
Karlskrona.

•

NCK, Gender based violence, capacity building
project, utbildning i Pretoria, Sydafrika

•

Hudiksvalls kommun, Social- och fritids
förvaltningen, Hudiksvall.

•

NCK, Blackebergs gymnasium, Stockholm.

•

NCK, Premiärvisning av filmen Blott du mig
älskar för inbjudna gäster, Uppsala.

•

Länsstyrelsen Gotland, Visby.

•

•

Landstinget Dalarna, Sjukvårdens ansvar vid
våld mot kvinnor, Falun.

Uppsala universitet, utbildningsdag för Sida,
Human Rights Towards Gender Equality,
Uppsala.
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•

NCK, heldagsutbildning Att utbilda om våld
i samkönade relationer, Uppsala.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T10,
Uppsala.

•

NCK, medverkan vid Biblioteksmässan
Göteborg.

•

•

Uppsala universitet, Våld mot kvinnor, 7,5 hp,
tio seminarietillfällen fram till november 2011,
Uppsala.

NCK:s universitetskurs, distansutbildning
för yrkesverksamma, Våld mot kvinnor 15 hp
kursavslutning, Uppsala.

November
•

Polishögskolan och Uppsala universitet,
Vidareutbildning för poliser i utrednings
metodik med inriktning på brott mot barn
och ungdomar, Uppsala.

•

Uppsala universitet, Psykologprogrammet T11,
Uppsala.

•

Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde
allmänpsykiatri, Uppsala.

•

Akademiska sjukhuset, psykiatridivisionen,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Barnsjuksköterske
programmet, Uppsala.

•

Brottsoffermyndigheten, Stockholm.

Oktober

•

Höglandssjukhuset, psykiatriska kliniken, Eksjö.

•

NCK, Brottsofferslussutbildning, Göteborg.

•

•

Uppsala universitet, Röntgensjuksköterske
utbildning, Uppsala.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T5,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T10,
Uppsala.

Uppsala universitet, Våld mot kvinnor, 7,5 hp,
kursavslutning, Uppsala.

•

Uppsala universitet, utbildningsdag för Sida,
Human Rights Towards Gender Equality,
Uppsala.

•

Kriminalvården Region Mitt, Örebro.

•

Kvinnohälsovården i Uppsala län, Uppsala.

•

Uppsala kommun, Utbildnings- och upptaktskonferens Våld i nära relationer, Uppsala.

•

Skellefteå kommun, Uppsala.

•

Barnmorskor i Primärvården, Landstinget
i Uppsala län.

•

Uppsala universitet, Mäns våld mot kvinnor,
7,5 hp, tio seminarietillfällen fram till
december 2011, Uppsala.

•

Nationell konferens för samordningsbarn
morskor, Visby.

•

Högskolan Dalarna, Mäns våld mot kvinnor,
Falun.

•

Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde
onkologi, Uppsala.

•
•

Akademiska sjukhuset, utbildning för sekreterare, Uppsala.

•

Akademiska sjukhuset, utbildning för
sjuksköterskor och undersköterskor vid
verksamhetsområde onkologi, Uppsala.

•

Landstinget Dalarna, Falun.

•

NCK:s universitetskurs Att utbilda om mäns
våld – utbildarkurs, 7,5 hp, Kursstart, Uppsala.

•

Kriminalvården, Stockholm.

•
•

•

December
•

Uppsala universitet, Juristprogrammet T4,
Uppsala.

Uppsala universitet Centrum för genusvetenskap, A-kursstudenter, Uppsala.

•

Järfälla kvinnojour, Stockholm.

Polishögskolan och Uppsala universitet,
Vidareutbildning för poliser i utredningsmetodik
med inriktning på brott mot barn och ungdomar,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Mäns våld mot kvinnor,
7,5 hp, kursavslutning, Uppsala.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T5,
Uppsala.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet T9,
Uppsala.

Akademiska sjukhuset, utbildning för avdelningschefer, Uppsala.
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Bilaga 3: Externa seminarier 2011
Mars

Augusti

Zero tolerance on domestic violence: towards a
comprehensive EU-wide strategy, EU-konferens,
Bryssel

Seminarium på Stockholm Pride, Stockholm

NCK presenterade sin verksamhet och den
nystartade kunskapsbanken.

Maj
Justitiedepartementet
Hearing om Brottsskadelagsutredningen
(Ju 2010:12).

Juni
Ett ”hedershus” i Stockholms län?
Presentation av NCK:s rapport Hedersrelaterat
våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöver
sikt vid ett frukostmöte för Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i
hederns namn och Riksdagens manliga nätverk
i samarbete med Talmannens referensgrupp för
jämställdhetsfrågor.

Zero tolerance on domestic violence: towards a
comprehensive EU-wide strategy, EU-konferens,
Bryssel
På grund av ett mycket stort deltagarintresse
arrangerades en andra omgång av den konferens
som gavs första gången i mars.

Juli
Almedalsveckan, Visby
Våga fråga om våld!
Seminarium om att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen.
Kan en film förbättra för hbt-personer som utsatts
för våld?
Filmvisning och seminarium

Det är väl nått privat tjafs – två filmer om våld
i hbtq-relationer
NCK arrangerade en halvdag med filmvisning,
föreläsning och paneldebatt om våld i samkönade
relationer tillsammans med RFSL:s brottsoffer
jour.

September
SFOG-veckan, Karlstad
NCK medverkade under programpunkten Meet
the Expert vid Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologis årliga möte SFOG-veckan.

Bok & Bibliotek 2011, Göteborg
Kan en seriebok förhindra en våldtäkt
NCK medverkade med ett seminarium på
serietorget och med en monter.

Oktober
Kriminalvårdens konferens Kvinnor och brott –
Nationell konferens om kvinnors kriminalitet,
Stockholm
Föreläsning om våld i samkönade relationer.

November
Medicinska Riksstämman, Stockholm
Att fråga om våld – sjukvårdens ansvar
NCK deltog i Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma på Stockholmsmässan i Älvsjö
med symposiet Att fråga om våld – sjukvårdens
ansvar och en monter.

December
Justitiedepartementet
Hearing om Utredningen om stärkt skydd mot
tvångsäktenskap och barnäktenskap (Ju 2010:06).

Menar ni verkligen att vi ska fråga alla? Att ställa
frågan om våld i nära relationer.
Seminarium om att ställa frågan om våld och om
NCK:s verksamhet.
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