
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2017 



Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet 
att med ett rikstäckande och samlat 
perspektiv utveckla och sprida evidens
baserad kunskap och information om mäns 
våld mot kvinnor. 

U2011/3826/UH 

Produktion: Zellout 
Tryck: Media-Tryck 



 

Innehåll 
4 Förord 

6 Kort om NCK 

8 Uppsalamodellen visar faktorer för framgång 

10 2017 ett viktigt år för ökad kunskap om våld 

12 Kunskapslyft via webben 

14 Kvinnofridslinjen har lyssnat och gett stöd i tio år 

16 Plats på scen för våldsutsatta kvinnors röster 

18 Organisation/Stab 

20 Utbildning 

22 Forskning och metodutveckling 

24 Klinisk verksamhet 

26 Information 

28 Kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov 

29 Övriga nationella uppdrag 

30 Ekonomi 

31 Bilagor 



4 NCK

  

  

FÖRORD | 2017 

”Arbetet mot våld måste 
vara långsiktigt och uthålligt” 

Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset  
fnns Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)  
som på regeringens uppdrag arbetar med att höja  
kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld  
i samkönade relationer. I uppdraget som expert-
centrum ingår även att arbeta kliniskt genom att  
erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. På NCK fnns  
Sveriges första specialistklinik för kvinnor och den  
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som  
årligen besvarar drygt 30 000 samtal. 

2017 års arbete på NCK har präglats av ett högt  
arbetstempo för samtliga av NCK:s medarbetare.  
Många nya projekt har sjösatts och många gamla  
har utvecklats. 

Årets huvudprojekt presenteras i rapporten  
Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor 
inom hälso- och sjukvården. Där beskriver NCK 
hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor har 
utvecklats från 1994 och fram till i dag. Tydligt är 
att ledorden kunskap, rutiner, kontinuerlig uppfölj-
ning och samverkan är grundläggande framgångs-
faktorer i arbetet mot våld. Tiden för kortvariga 
projekt är förbi. För att utveckla framåt måste man 
också kunna blicka bakåt. Nu fnns i rapporten   
20 års samlad kunskap och erfarenhet. Under hela 
denna period har det politiska stödet varit stort 
oavsett regering.  

2017 har varit ett viktigt och intensivt år på  
NCK:s utbildningsenhet. Trycket är högt med sär-
skild efterfrågan på fer universitetskurser. Antalet  
föreläsningar för studenter på högskolenivå ökar.  
Den webbaserade baskurs som NCK utvecklat i  
samarbete med Socialstyrelsen och länsstyrelserna  

har på ett drygt år nått 18 900 användare. Istanbul-
konventionen  (Europarådets konvention om förebygg-
ande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i  
hemmet) och förändringen i högskoleförordningen  
för vissa universitetsutbildningar (SFS 2017:857)  
har ökat behovet av NCK:s utbildningskompetens. 

Under året har NCK i samverkan med Social-
styrelsen på regeringens uppdrag byggt upp ett  
webbaserat nationellt kompetensstöd för vården  
för att kvalitetsutveckla hälso- och sjukvårdens och  
tandvårdens arbete mot våld i nära relationer. Målet  
för kompetensstödet är högre kvalitet i landstingens  
stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Sedan starten av Kvinnofridslinjen har med-
arbetarna besvarat en kvarts miljon samtal. På   
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld  
mot kvinnor den 25 november lyfte NCK i ett sam-
arbete med Uppsala stadsteater fram de utsattas  
röster som också gavs ut i bokform med titeln   
Åttiosex röster – Ett dygn på Kvinnofridslinjen. 

Våld mot kvinnor är oacceptabelt, kriminellt, 
komplext och ser olika ut. Arbetet mot våld 
måste vara långsiktigt, fokuserat och uthålligt. Ett 
fortsatt brett och engagerat politisk stöd är också 
avgörande för att säkerställa att frågorna prioriteras 
oavsett regering. Samhällets samtliga instanser 
måste ta sitt ansvar för att få slut på våldet. Det är 
dags att förändra på riktigt och göra skillnad för 
utsatta kvinnor. 
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Under hela denna period 
har det politiska stödet 
varit stort oavsett regering. 
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KORT OM NCK | 2017 

27
olika språkkort, lättläst svenska, teckenspråk och punktskrift. Informationen om  
Kvinnofridslinjen har översatts för att kunna nå ut till så många som möjligt. Korten  
med  telefonnumret och affscher beställs via Kvinnofridslinjens webbplats, som också  
har  särskilda sidor med information om stödtelefonen på olika språk. Varje år beställs 
hundratusentals kort av myndigheter och organisationer i hela landet. 

 
Mycket informativ 
och intressant kurs! 

Webbkurs om våld frade ett år under 2017. På drygt ett år har 
över 18 900 användare registrerat sig på kursen. Majoriteten 
kommer från socialtjänsten. 

Varje år   arrangerar  
NCK nationella 
introduktionsdagar, 
”Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar”,   
i U ppsala. 2017 d eltog  
228 personer v ilket var  
nä stan 40 procent fer  
än året innan.  
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2017 | KORT OM NCK 

I maj 2017 mottog professor Gun Heimer, chef 
för NCK, Gustaf Adolf-medaljen i guld av Uppsala 
universitet för att ha ”byggt upp och under lång tid 
framgångsrikt lett en viktig
verksamhet för att öka 
samhällets kunskap om  
mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och  
förtryck samt våld i sam-
könade relationer”.  

Det var tredje gången 
som Gun Heimers arbete 
mot mäns våld mot 
kvinnor belönades med 
medalj. Tidigare har hon 
tagit emot H.M. Konung-
ens medalj i 8:e storleken med 
Serafmerordens band för ”en pionjärinsats som 
chef för Rikskvinnocentrum i Uppsala”. Hon har 
även mottagit Uppsala kommuns hedersmedalj. 

Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset 
ombildades till Nationellt centrum för kvinnofrid 
vid Uppsala universitet år 2007. 

150 000 
publikationer i fulltext öppnades 
i NCK:s kunskapsbank på 
webben under 2017. Det var en 
ökning med 13 procent jämfört 
med 2016. 

UTBILDNING OCH SEKRETESS TEMAN I ALMEDALEN 

NCK arrangerade två egna seminarier under Almedalsveckan i Visby och 
medverkade i fera andra. Vid ett av dem diskuterade Åsa Witkowski, 
verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet, sekretesslagstiftningens hinder 
och möjligheter tillsammans med Mats Holmberg, Region Uppsala, Anders 
Sandholm, Polisen, Katrin Westlund, Socialstyrelsen, och Björn Tingberg, 
Karolinska Institutet. Andra teman som NCK:s medarbetare diskuterade under 
veckan var obligatorisk undervisning om våld på vissa högskoleutbildningar, 
sexuella brott mot barn, tio års erfarenheter från den nationella stödtelefonen 
Kvinnofridslinjen och myndigheternas arbete för ett samhälle utan våld. 

NCK PÅ HEARING I 
EUROPAPARLAMENTET 

NCK har under året deltagit i 
arbetet för EU:s anslutning till den 
så kallade Istanbulkonventionen. 
I mars talade NCK:s chef, professor 
Gun Heimer, och Annika Engström, 
projektledare på NCK, vid en hearing 
i Europaparlamentet. I september 
medverkade Gun Heimer vid ett 
seminarium på Europaparlamentets 
Stockholmskontor tillsammans med 
Anna Maria Corazza Bildt, EU-
parlamentariker, och Olga Persson, 
Unizons generalsekreterare. 
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  UPPSALAMODELLEN | 2017 

Uppsalamodellen visar 
faktorer för framgång 
Kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan är grund 
läggande faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor . Det visar det  
mångåriga arbetet vid NCK och Region Uppsala som nu har samman
fattats i rapporten ”Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor    
inom hälso och sjukvården”.  

I maj presenterade NCK Uppsala-
modellen som b eskriver hur omhän-
dertagandet av våldsutsatta kvinnor  
inom Region Uppsala har utvecklats.  
En viktig framgångsfaktor är det nära  
samarbetet mellan NCK:s universitets-
del och den kliniska verksamheten  
vid Akademiska sjukhuset och Region  
Uppsala. I över 20 år har NCK, och  
tidigare Rikskvinno centrum, arbetat  
med att ta fram nya metoder som  
är grundade på forskning, prövade i  
 klinisk verksamhet och sedan veten-
skapligt utvärderade innan de sprids  
vidare nationellt. 

Uppsalamodellen väckte stort intresse
när den presenterades vid ett semina-
rium  den 16 maj. I en debattartikel i  
 Upsala Nya Tidning som kom samma  
dag  argumenterade professor Gun Hei-
mer, chef för NCK, och Åsa Witkowski,
verksamhetschef för NCK:s kliniska  
del, för Uppsalamodellens betydelse för  
vårdens arbete för våldsutsatta kvinnor.  

  

  

Genom att arbeta enligt Uppsala- 
modellen kan hälso- och sjukvården  
och tandvården erbjuda god vård till  
våldsutsatta i enlighet med hälso- och  
sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens  
föreskrifter och allmänna råd om våld  
i nära relationer (SOSFS 2014:4) och  

enligt kraven på Sverige i Europarådets 
Istanbulkonvention. 

Nu sprids modellen lokalt, regionalt  
och nationellt. I december startade en  
stor utbildningssatsning på Akademiska  
sjukhuset i Uppsala för att implementera  
den på hela sjukhuset. ”Vårdens vecka  
mot våld” vecka 49 var startskottet för  
ett kunskapslyft som vänder sig till all  
personal på universitetssjukhuset, 8 300  
personer, och som fortsätter under 2018.  

– NCK och Akademiska sjukhuset  
har varit ledande i utvecklingen av  
hälso- och sjukvårdens arbete med  
våldsutsatta kvinnor i över 20 år. Nu  
är det dags för ännu ett steg i Uppsala-
modellen och se till att alla anställda  
har en baskunskap om våld, säger Per  
Elowsson, sjukhus direktör på Akade-
miska sjukhuset.  

I det inledande skedet delades  
310 utbildningspaket ut till samtliga  
 enheter och a vdelningar på s jukhuset.  

– Forskningen visar att det fnns  
starka kopplingar mellan utsatthet  
för våld och både fysisk och psykisk  
ohälsa. Våldsutsatta patienter söker  
överallt inom vården, och därför är det
viktigt med kunskap om detta inom  
alla medicinska specialiteter, säger  
Gun Heimer. 

  

NCK och Akademiska 
sjukhuset har varit 
ledande i utvecklingen 
av hälso  och sjukvårdens 
arbete med våldsutsatta 
kvinnor i över 20 år. 
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20
enheter, avdel

0 
ningar   

och mottagningar vid  
Akademiska sjukhuset  
i Uppsala har nåtts av  
utbildningssatsningen   
Vårdens  vecka mot våld. 

Foto: Magnus Laupa 

”Kunskap är centralt för att 
vi ska kunna hjälpa kvinnor 
som är utsatta för våld.” 

”Med tydliga rutiner fnns 
förutsättningar för att frågor 
om våld ska ställas till 
patienter.” 

”Det är viktigt att anteck-
ningen om våld i patient-
journalen skyddas så att  
inte o behöriga kan läsa.” 

”Samverkan är avgörande 
för att kvinnor som utsatts 
för våld ska få hjälp.” 
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UTBILDNING | 2017 

2017 ett viktigt år för 
ökad kunskap om våld 
Universitetskurser i egen regi för 350 studenter, föreläsningar för ytterligare 1 000  
studenter på högskolenivå och en webbkurs som nått 18 900 användare. 2017 blev ett  
viktigt år när det gällde intresset för utbildning om mäns våld mot kvinnor och efter
frågan på NCK:s kurser. 

På senare år har kraven ökat på att  
yrkesverksamma som i sitt arbete möter  
våldsutsatta kvinnor ska ha relevant  
 utbildning om mäns våld mot kvinnor.  
För drygt tre år sedan trädde den så  
kallade Istanbulkonventionen i kraft i  
Sverige. Den är tydlig med att de som  
möter våldsutsatta kvinnor och barn  
ska ha kunskap om våld. Även Social-
styrelsen betonar vikten av utbildning  
i sina föreskrifter och allmänna råd om  
våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).   

I och med att våldet uppmärksam-
mas allt mer har också intresset för att  
vidareutbilda sig inom området ökat.   
Detta märks inte minst när det gäller  
antalet sökande till NCK:s utbildningar.  

– För att möta det ökade söktrycket  
har vi dubblerat den tvärprofessionella  
kursen för yrkesverksamma. Nu har vi  
två parallella kursstarter både på våren  
och på hösten, säger Ulla Albért,   
tf utbildningschef på NCK. 

Den webbaserade baskursen som 
NCK har utvecklat i samarbete med 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har  
underlättat när det gäller att nå ut brett  
med grundläggande kunskaper. Webb-
kursen är öppen för alla och deltagarna  
kan gå den individuellt eller använda  
den för utbildning i grupp.  

– Webbkursen bygger på vår grund-
föreläsning och ger en bra första bas.  
Ibland rekommenderar vi att deltagarna  
i våra utbildningar ska ha gått den före  
kursstart, säger Ulla Albért. 

Vid årsskiftet hade över 18 900 
användare registrerat sig på kursen, och 
ytterligare ett par tusen hade gått den i 
grupp. 

En viktig nyhet under året var  
beslutet om en förändring i högskole-
förordningen. Från 1 juli 2018 ska  
kunskap om mäns våld mot kvinnor vara  
ett obligatoriskt krav i examen för fysio-
terapeuter, jurister, läkare, psykologer,  
sjuksköterskor,  socionomer och tand-
läkare. NCK har mångårig erfarenhet  
av att medverka på fera av de aktuella  
utbildningarna och har även utvecklat  

väl fungerande modeller för detta. 
NCK:s chef professor Gun Heimer 

välkomnar beslutet att göra kunskap om 
våld obligatoriskt. 

– Det är något som jag har väntat på i  
tjugo år! Utbildning är en förutsättning  
för förändring, och det är dags att nå ut  
till alla dem som möter brottsoffren i  
sitt dagliga arbete, säger hon.  

FAKTA/UTBILDNING 

• Nationellt centrum för kvinnofrid 
utbildar studenter och yrkes-
verksamma, skapar utbildnings-
modeller, utvecklar läromedel och 
ger råd i utbildningsfrågor.  

• Alla NCK:s utbildningar har ett 
tvärvetenskapligt perspektiv 
och utgår från internationella 
överenskommelser. 
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Parterna ska anordna eller 
förstärka lämplig utbild
ning för yrkesgrupper som 
kommer i kontakt med 
brottsoffer eller förövare 
av alla våldshandlingar 
som faller inom ramen för 
denna konvention. 

Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen) 
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  REGERINGSUPPDRAG | 2017 

Kunskapslyft via webben 
Kunskap om mäns våld mot kvinnor är viktigt för att upptäcka, bemöta  
och o mhändert a kvinnor som utsätts för våld. NCK har under året byggt  
upp ytter ligare ett nationellt webbstöd som gör det enkelt för anställda att  
få praktiska och konkreta råd.  

NCK lanserade för tre år sedan ett  
w ebbaserat kompetensstöd för medar-
betare inom kommunerna för att öka  
kunskapen om mäns våld mot kvinnor  
och våld i nära relationer. Webbstödet  
utvecklades på uppdrag av regeringen  
och en del i det är reportagen i form  
av lärande exempel som är praktiskt  
i nriktade texter om socialtjänstens  
a rbete på området.  

Under 2017 har NCK i samverkan  
med Socialstyrelsen och på regering-
ens uppdrag byggt upp ytterligare ett  
webbaserat nationellt kompetensstöd,  

”Webbstöd för vården”. Den här gången  
för att kvalitetsutveckla hälso- och sjuk-
vårdens och tandvårdens arbete mot våld  
i nära relationer.  

Webbstödet innehåller allt från kort-
fattade fakta texter om olika aspekter av  
omhändertagandet av våldsutsatta, till  
reportage från verksamheter runt om  
i landet i form av lärande exempel. Ett  
fertal experter med klinisk erfarenhet  
delar med sig av sin kunskap inom om-
rådet. Dessutom fnns tips om fördjup-
ning i form av rapporter och annat  
utbildningsmaterial. 

Utgångspunkten har varit Social-
styrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära 
relationer.  

Webbstödet är en del i ett större  
nationellt kompetensstöd som NCK  
utvecklar i samverkan med Social-
styrelsen och länsstyrelserna inom  
ramen för ett regeringsuppdrag. Målet  
för kompetensstödet är ökad kunskap  
om våld i nära relationer och högre  
kvalitet i kommunernas och landsting-
ens stöd till våldsutsatta kvinnor och  
deras barn. 
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2017 | MYNDIGHETSSAMVERKAN 

Intensiv 
planering för 
gemensam 
konferens 
Det har pågått ett intensivt arbete 
inom samverkansgruppen Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid 
under året. Den dominerande upp
giften har varit att planera 2018 års 
nationella kvinnofridskonferens. 

I september hade samverkansgruppen N ationell  
myndighetssamverkan för kvinnofrid möte  
hos NCK. Fokus denna gång var den fortsatta  
p laneringen av konferensen ”Arbetet mot våld –  
kunskap, erfarenheter och metoder” som hålls den  
29 till 30 maj 2018 på Folkets hus i Stockholm.   

Konferensen uppmärksammar att det är 20 år  
sedan kvinnofridspropositionen antogs i Sverige.  
Den förde med sig ny lagstiftning inom området  
och innebar också en tydlig markering om att  
mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls-
problem. Många viktiga steg har sedan dess tagits  
i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor.  

Konferensen är uppbyggd kring fyra teman,  
som anknyter till den nya nationella strategin  
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot  
kvinnor i Sverige. Strategins fyra målsättningar  
går som en röd tråd genom konferensen som ska  
presentera konkreta metoder och arbetssätt, men  
också ny forskning inom området. 

Det är den tredje gången som Nationell  
myndighetssamverkan för kvinnofrid   arrangerar  
en gemensam konferens. Syftet är att stärka  
och stimulera det arbete som görs mot våld mot  
kvinnor och barn.  

De tidigare konferenserna hölls 2008 och 2013. 

Syftet med konferensen 
är att stärka och stimu
lera det arbete som görs 
mot våld mot kvinnor och 
barn. 

FAKTA/NATIONELL MYNDIGHETS-
SAMVERKAN FÖR KVINNOFRID 

• Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid 
träffas fyra gånger per år. NCK är sammankallande. 

• Gruppen består av 20 nationella myndigheter, 
organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
och länsstyrelserna. 

• I samverkansgruppen samlas personer med stor 
kompetens inom kunskapsområdet från de med-
verkande myndigheterna. 

•  Gruppen ska vara en arena för att utbyta erfaren-
heter, sprida kunskap och möjliggöra samverkan 
kring specifika projekt.  

• Gruppen ska även arbeta för att sprida kunskap till 
personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter 
våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever 
våld och/eller män som utövar våld.   
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  KVINNOFRIDSLINJEN

Kvinnofridslinjen  
har lyssnat och gett 
stöd i tio år 

 | 2017 

Redan den första dagen som den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var  
 öppen började telefonerna att ringa. Nu tio år senare har medarbetarna besvarat  
en kvarts miljon samtal.  Antalet samtal var särskilt högt i samband med metoo 
kampanjen i sociala medier under hösten.  

250 000
samtal har besvarats  
under Kvinnofrids
linjens 10 år. 

I november gav NCK ut boken Åttiosex 
röster – Ett dygn på Kvinnofridslinjen.  
 Boken innehåller åttiosex citat, lika 
många som det genomsnittliga antalet 
samtal under ett dygn. Den lanserades 
på FN:s internationella dag för avskaf-
fande av våld mot k vinnor  
25 november i ett samarbete med 
Uppsala stadsteater. 

– Våldet mot kvinnor är fortfarande 
ett av våra största samhällsproblem. 
Det är kriminellt. Det är utbrett. Det 
är komplext. Och det får allvarliga 

konsekvenser. Nu är det dags att lyfta 
fram vad kvinnorna har att säga, säger 
Gun Heimer, chef på NCK. 

I december fyllde Kvinnofridslinjen 
tio år. Det uppmärksammades både 
internt på NCK och externt i media,  
till exempel skrev tidningen Metro om 
att stödtelefonen tagit emot samman-
lagt över en kvarts miljon samtal.  

Under hösten har samtalen till 
Kvinnofridslinjen ökat. Delvis berodde 
detta på #metoo-kampanjen som 
startade som en så kallad hashtag i 
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 sociala medier för att visa på omfatt-
ningen av sexuella trakasserier och våld. 
Kvinnor uppgav i samtal med stöd-
telefonen att de känt ett behov av stöd i 
samband med kampanjen. 

– Det är en stor trygghet för kvinnor 
som är utsatta för våld att veta att det 
alltid fnns någon som lyssnar. Bara 
vetskapen om att det fnns n ågonstans 
att vända sig gör att kvinnorna orkar 
fortsätta, säger Åsa Witkowski, verk-
samhetschef för NCK:s kliniska del. 

2017 | KVINNOFRIDSLINJEN 

Det är en stor trygghet för 
kvinnor som är utsatta för 
våld att veta att det alltid fnns 
någon som lyssnar. 

FAKTA/KVINNOFRIDSLINJEN 

• NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, 
på uppdrag av regeringen. Den öppnade 2007. 

• Samtalen har ökat i antal sedan de första åren. Under 2017 besvarades 30 027 
samtal. I genomsnitt besvarades 83 samtal under ett dygn. 

• Efter tio år har mer än en kvarts miljon samtal besvarats.  

• De flesta samtalen kommer från kvinnor som själva är eller har varit utsatta för 
våld. Ett antal per dygn kommer även från anhöriga eller närstående samt från 
personer som möter våldsutsatta i sitt arbete. 

• Stödtelefonen är öppen dygnet runt, alla dagar och det är kostnadsfritt att ringa. 
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KVINNOFRIDSLINJEN | 2017 

Plats på scen 
för våldsutsatta 
kvinnors röster 
På FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot  
kvinnor 25 november lyfte NCK i ett samarbete med  
Uppsala stadsteater fram våldsutsatta kvinnors röster .  
Skådespelare läste ur boken ”Åttiosex röster – Ett dygn   
på Kvinnofridslinjen”. 

”Jag undrar vad 
som räknas som 
misshandel.” 

Salongen Intiman på Uppsala stads teater  
var fullsatt när NCK:s bok Åttiosex  
röster – Ett dygn på Kvinnofridslinjen  
uppmärksammades på scenen. Publi-
ken hade kommit för att höra teater-
chef Petra Brylander och skådespelare  
M ikaela Ramel läsa ur den.  

– Med boken och med läsningen på  
scenen lyfter vi fram de kvinnor som  
utsätts för våld från de mörka, slutna  
rummen till det ljusa, öppna rummet   
på teatern och i samhället. 

– Teatern levandegör och gestaltar de  
röster som sällan hörs i offentligh eten,  
sa professor Gun Heimer, chef för NCK,  
som inledning. 

Teaterchef Petra Brylander h älsade pu-
bliken välkommen till lunchp rogrammet. 

– Det här handlar om en grund-
läggande respekt för kvinnor och om att  
inte se kvinnor som objekt. Man ska vara  
trygg som kvinna i samhället. G enom  
att berätta stärker vi varandra och  ger  

varandra mod, sa Petra Brylander. 
Rektor Eva Åkesson, Uppsala 

universitet, avslutade evenemanget. Eva 
Åkesson berättade om hur läsningen 
berörde henne: 

– Det här är våra systrars, mödrars,  
döttrars röster. Kanske din, kanske min  
röst. De ger en obarmhärtig bild av ett  
samhälle som sviker. Men det vi nu ser  
är en tysthetskultur som faller samman.  
Med hjälp av boken kan vi fortsätta att  
sprida rösterna, sa Eva Åkesson. 

I publiken fanns regionråd Vivianne 
Macdisi. 

– Jag är oerhört glad att jag tog mig  
tid att komma hit. Jag gör det för att  
uppmärksamma NCK:s arbete och där-
för att det är ett viktigt initiativ att göra  
den här läsningen just i dag på FN:s dag. 

– Det har varit en stark upplevelse att  
lyssna på rösterna från Kvinnofridslinjen.  
De stärker mig i mitt engagemang. 
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”Min kille bryr sig  
inte om att jag säger  
nej, han bara tar vad  
han vill ha. Så jag  
har slutat att säga  
nej, för han lyssnar  
ändå inte.” 
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Organisation 
Sjuksköterskor som tar emot våldsutsatta kvinnor, studenter som lär sig mer om 
våldets konsekvenser och doktorander som analyserar statistik. NCK:s unika organi
sation rymmer såväl akut klinisk vardag som strategiska satsningar på utbildning, 
forskning, metodutveckling och spridning av information om mäns våld mot kvinnor. 

NCK är Sveriges nationella kunskaps- 
och resurscentrum för frågor som rör 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. 

Organisatoriskt har centret två 
tillhörigh eter: Uppsala universitet  
och A kademiska sjukhuset i Regi-
on U ppsala. Universitetsdelen är 
i nr iktad på forskning och utbildning, 
den k liniska delen bedriver praktiskt 
inriktad verksamhet genom kvinnofrids-
mottagningen och den nationella stöd-
telefonen Kvinnofridslinjen.  

Den unika sammansättningen gör 
att NCK har en verklighetsförankrad 
förståelse för kvinnors våldsutsatthet. 

Den ger också stora möjligheter till 
k ontinuerligt lärande och utveckling. 
NCK arbetar ständigt med att ta fram 
nya metoder som bygger på forskning, 
prövas i klinisk verklighet och ut-
värderas v etenskapligt för att sedan 
spridas vidare till övriga landet. 

Vid den del som organisatoriskt  
tillhör Uppsala universitet fnns utbil-
dare, informatörer, ekonomipersonal,  
a dministratörer, projektledare, utre-
dare, forskare och experter. Vid den  
del som tillhör Region Uppsala fnns  
läkare, sjuksköterskor, barnmorskor,  
socionomer och administrativ perso-
nal. Samtliga har specialkunskap om  
mäns våld mot kvinnor. 

NCK:s föreståndare är direkt 
underställd rektor för Uppsala 
universitet och sjukhusdirektören 
för Akademiska sjukhuset. 

NCK har ett referensråd där  
ledamöterna förordnas av Uppsala  
u niversitet. Föreståndaren är ord-
förande i referensrådet.  

NCK:s vetenskapliga råd består  
av d isputerade forskare med lång  
v etenskaplig erfarenhet från ämnes-
områden som har betydelse för  
v erksamheten. Föreståndaren utser  
l edamöter i rådet. 

Verksamheten är samlad i gemen-
samma lokaler på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala.  

Stab 
NCK:s stab samlar de 
administrativa service
funktionerna för centrum
ets verksamhet och utgör 
ett stöd för föreståndaren 
och övriga enheter. Staben 
har en samordnande funk
tion gentemot centrumets 
olika enheter. 

Under 2017 fortsatte det löpande  
arbetet med ekonomi, personalf rågor,  
arbetsm iljö och likabehandling, IT,  
lokaler samt andra servicefrågor. Staben  
sammanställer också remissvar och  

arbetar med extern samverkan som 
referensgrupper, nätverk och Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid. 
Staben medverkar även till stor del i 
arbetet med att utveckla det nationella 
metod- och kompetensstödet för 
kommuner samt regioner och landsting. 

ARBETSMILJÖ OCH 
LIKABEHANDLING 

NCK strävar efter att vara en j ämlik  
 arbetsplats med lika villkor och  
 möjligheter för alla medarbetare  
utifrån individ uella förutsättningar.  
NCK:s arbetsmiljö- och likabehand-
lingsgrupp fortsatte under året med  
ett förebyggande och systematiskt  

likabehandlings- och mångfalds arbete  
utifrån antagna planer. Arbetsmiljö- och  
lika behandlingsgruppen har träffats  
 regelbundet och arbetat aktivt för att  
öka delaktigheten bland  medarbetarna. 

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 upp-
rätthålla en god såväl fysisk som psyko-
social arbetsmiljö fortsatte under 2017.  

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. 
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Referensråd

Vetenskapligt råd

Kvinnofridsenheten

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Föreståndare

Stab Utbildning   |  KAF  |  Information

Drivs av Akademiska sjukhuset, 
bekostas av staten via Uppsala universitet
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UTBILDNING | 2017 

Utbildning 
Under 2017 har söktrycket på NCK:s universitetskurser varit fort
satt stort, liksom antalet förfrågningar om medverkan i olika grund
utbildningar och satsningar vid andra myndigheter.  

Utbildning är en av hörnstenarna i  
NCK:s verks amhet och alla utbildnings-
insatser bygger på v etenskaplig grund  
och beprövad e rfarenhet.  

Väl underbyggd kunskap om våldet  
och dess konsekvenser skapar förutsätt-
ningar för att våldsutsatta kvinnor och 
deras barn ska få ett gott bemötande och  
professionellt stöd. Kunskap är dessutom  
avgörande för att bedriva f örebyggande  
 arbete, skapa resurser och förändra  
attityder i samhället. 

Efterfrågan på kvalifcerad   utbildning  
om mäns våld mot kvinnor har ökat  
k raftigt i takt med att de formella  
kraven på kompetens har skärpts. Såväl  
Istanbul konventionen som Socialstyrel-
sens föreskrifter om våld i nära relatio-
ner (SOSFS 2014:4) betonar behovet  av  
att personal som möter våldsutsatta  
kvinnor ska ha relevant utbildning.  

De statliga utvecklingsmedel för att  
förbättra arbetet mot våld i nära rela-
tioner som har fördelats till kommuner,  
regioner och landsting  via  Socialsty-
relsen har också bidragit till en större  
medvetenhet om vikten av kunskap.  

Denna utveckling ställer stora krav  
på NCK:s utbildningsverksamhet. Målet  
är att kunna nå ut till så många som  
möjligt utan att göra avkall på kvaliteten  
och den vetenskapliga förankringen i  
utbildningen.   

Förutom de egna universitets-
kurserna medverkar NCK i en rad  
grundutbildningar och utbildningssats-
ningar vid andra myndigheter. Utbild-
ningsenheten utvecklar även nya kurser  
för att möta den ökande efterfrågan på  
skräddarsydda utbildningar.  

Utbildningsenheten arbetar  
kontinuerligt med att kvalitets säkra  
 utbildningarna samt med att inven-
tera, sprida, utveckla och skapa nytt  
utbildnings material för att u tbilda inom  
kunskapsområdet. 

Totalt genomfördes 80  externa 
utbildnings aktiviteter med samman-
lagt 2 651  deltagare. Se bilaga 3.  

NCK:S UNIVERSITETS- 
KURSER  

Fristående kurs i Uppsala 
universitets ordinarie utbud 

Mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp 
”Mäns våld mot kvinnor”, 7,5 hp är 
NCK:s grundkurs för studenter som 
läser program som leder till yrken där 
man kan komma att möta våldsutsatta 
eller våldsutövare. Kursen gavs både på 
vårterminen och höstterminen 2017. 

Kursen avser att ge g rundläggande  
kunskap i ämnet mäns våld mot  
k vinnor ur ett tvärvetenskapligt per-
spektiv. Syftet är att öka k ompetensen  
hos blivande yrkesp ersoner för att bli  
bättre på att upptäcka våldsutsatta,  
ge ett bra bemötande och omhänder-
tagande av våldsutsatta personer samt  
att arbeta förebyggande mot våld i nära  
relation. Kursen ges på halvfart i tio  
veckor. 

Kursdeltagarna har varit studerande  
från bland annat jurist-, sjuksköter-
ske-, läkar-, socionom- och psykolog-
programmen. Examination sker genom  
aktivt deltagande i undervisningen och  
individuell hemtentamen. 

Övriga fristående 
universitetskurser 
Mäns våld mot kvinnor – 
tvärprofessionell kurs för 
yrkesverksamma, 15 hp 
Den mest populära kursen i NCK:s  
universitets utbud är den yrkesöver-
gripande nationella utbildningen ”Mäns  
våld mot kvinnor – tvärprofessionell  
kurs för yrkesverksamma”, 15 hp. För  
att  möta  den stora efterfrågan ges  
sedan  vår terminen 2017 två parallella  
kurser med gemensamma  föreläsnings-
tillfällen. Kursen är en så kallad  
 fexibel kurs där  närundervisning  
 kombineras med distansundervisning. 

Kursen avser att ge kunskap i ämnet 
mäns våld mot kvinnor ur ett tvär-
vetenskapligt perspektiv och behandlar 
även den särskilda sårbarhet som vålds-
utsatta kan befnna sig i. Målgruppen är 
yrkesverksamma som i sitt arbete kan  
komma att möta våldsutsatta och vålds-
utövare. Majoriteten arbetar till vardags  
i socialtjänsten, hälso- och sjukvården 
eller idéburna organisationer. Bland  
deltagarna fnns även kriminalvårdare,  
präster, poliser, psykologer och lärare. 
Examination sker i form av individuella 
hemupp gifter samt obligatoriskt delta-
gande i när- och distansundervisningen. 

Att utbilda om mäns våld mot 
kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp 
NCK:s tvärprofessionella utbildarkurs 
vänder sig till yrkesverksamma som i sitt 
arbete utbildar kolleger och medarbetare 
om mäns våld mot kvinnor. 

Kursen avser att ge kunskap om  
grundläggande aspekter av vuxen-
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pedagogisk teori anpassad för utbildning 
inom kunskapsområdet. Kursen avser 
även att ge en fördjupad kunskap inom 
kunskapsområdet. Examination sker i 
form av individuella hemuppgifter samt 
genomförande av undervisningspass. 

Kursen gavs två gånger under 2017. 
Årets studenter kom främst från 
socialtjänsten, länsstyrelserna, hälso-
och sjukvården samt rättsväsendet. 

Under 2017 tillkom 14 343 användare, 
vilket innebar att webbkursen totalt har 
nått drygt 18 900 personer. 

Uppdragsutbildningar 

  Brott i nära relationer 
– utredningsmetodik 4,5 hp 
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NCK har tillsammans med avdelningen 
för uppdragsutbildning vid Uppsala 
universitet ansvar för utformandet och 
genomförandet av kursen ”Brott i nära 
relationer – utredningsmetodik”, 4,5 hp, 
en fortbildningskurs för poliser som ges 
på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. 

NCK delar kursledarskapet med 
Polismyndigheten och ansvarar för 
examinationen. 

Examination sker genom individuell 
hemtentamen. Under 2017 genomfördes 
två kurser, en på våren och en på hösten. 

Medverkan i universitetskurser 

Utredningsmetodik för poliser 
För tionde året har NCK medverkat med  
föreläsningar på kursen ”Utrednings-
metodik med inriktning på brott mot  
barn och ungdomar”, 15 hp, för poliser. 
Kursen är en vidareutbildning som ges  
av avdelningen för uppdragsutbildning  
vid Uppsala universitet på uppdrag av  
Polismyndigheten.   

Medverkan i grundutbildningar 
vid universitet och högskolor 
NCK har under 2017 medverkat i fera  
grundutbildningar vid olika universi-
tet och högskolor till yrken där man  
möter våldsutsatta kvinnor, deras barn  
eller förövarna. För sjuksköterske-,  
röntgensjuksköterske-, barnmorske-, 
läkar-, och p sykologprogrammen samt  
specialistsjuksköterskeutbildningen  
i psykiatri vid Uppsala universitet  
har NCK skapat en modell med så  
kallade strimmor. Det innebär att  
 kunskapsområdet åter kommer vid fera  
tillfällen under olika block i utbild-
ningen, i form av både före läsningar  
och e xamination, alternativt endast  
återkommande föreläsningar. 

WEBBKURS OM VÅLD 
NCK har i samarbete med länsstyrel-
serna och Social styrelsen tagit fram en  
 webbaserad kurs som ger grundläggande  
kunskap om mäns våld mot kvinnor och  
våld i nära r elationer. Den är anpassad  
för yrkesgrupper som möter vålds utsatta  
kvinnor.  

Kursen är kostnadsfri och öppen för  
alla. Under 2017 tillkom 14 343 nya an-
vändare, vilket innebar att kursen totalt  
har nått drygt 18 900 personer. Kursen  
utgör en del av ett större utbildnings-
koncept. Den har ett särskilt spår som  
är anpassat för att deltagare ska kunna  
gå den tillsammans. Kursen används  
också som pedagogiskt material i NCK:s  
särskilda kurser för utbildare, med syfte  
att stimulera till bred spridning i landet. 
NCK har ansvar för driften och den  

fortsatta utvecklingen av kursen. Under 
2017 har delar av kursen översatts till 
engelska och en trailer har tagits fram för 
att öka spridningen digitalt. 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR 

Introduktionsdagar för 
yrkesverksamma 
Varje år arrangerar NCK nationella  
introduktionsdagar med föreläsningar   
för yrkesverksamma under tre dagar:  
”Våldsutsatta kvinnor – samhällets  
ansvar”. Kursen vänder sig främst till  
anställda inom hälso- och sjukvården,  
socialtjänsten, rättsväsendet och fri-
villigorganisationer. Introduktionsdagar-
na hölls i januari med 228 deltagare. 

ÖVRIGA UTBILDNINGS-
UPPDRAG 

En betydande del av utbildnings-
verksamheten har bestått av upp-
drag från andra  myndigheter  samt  
föreläsnings uppdrag vid konferenser,  
utbildningar och seminarier. Flera  
uppdrag  har  kommit från kommuner  
och länsöver gripande myndighetsnätverk  
på initiativ från länsstyrelser. 

Under 2017 har ökade resurser lagts 
på att utbilda medarbetare i regioner 
och landsting inom ramen för regerings-
uppdraget om att ge nationellt och  
regionalt kompetensstöd.  

I slutet av året startade en omfat-
tande utbildningssatsning som vänder  
sig till all personal på Akademiska  
sjukhuset i Uppsala. Se bilaga 3.  
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Forskning och 
metodutveckling 
Forskningen och metodutvecklingen på NCK är nära knutna till den 
kliniska verksamheten. Syftet är att höja kvaliteten på stödet till vålds
utsatta kvinnor genom att utveckla nya metoder som bygger på veten
skaplig grund. Under 2017 presenterades Uppsalamodellen som ligger 
till grund för en omfattande utbildningssatsning om mäns våld mot 
kvinnor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

FORSKNINGSPROJEKT 

Två doktorandprojekt som bygger vidare 
på den nationella prevalensstudien Våld 
och hälsa. En befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet 
samt kopplingen till hälsa (NCK-rapport 
2014:1) har fortsatt under året.  

Det ena projektet genomförs i sam-
arbete med Umeå universitet. Avsikten 
med forskningsprojektet är att bidra 
med ökad kunskap inom kompetens-
området våld i nära relationer. 

Det andra doktorandarbetet är  
k nutet till institutionen för kvinnors  
och barns hälsa vid Uppsala univer-
sitet och studerar våld mot kvinnor  
med s ärskild inriktning mot sexuella  
övergrepp.  

Handledning av doktorander och 
studenter samt refereeuppdrag och 
opponentuppdrag har fortsatt under 2017. 

NCK:S VETENSKAPLIGA RÅD 

NCK har ett vetenskapligt råd som  
bistår centrumet med stöd i forsknings- 
och metodutvecklingsfrågor. Rådet  
består av disputerade forskare med lång 
vetenskaplig erfarenhet från ämnes-
områden som har betydelse för NCK:s 
verksamhet: medicin, juridik, krimino-
logi samt psykologi. 

METODUTVECKLING 

Att ställa frågan om våld   
– Uppsalamodellen 

I mer än tjugo år har NCK bedrivit ett  
långsiktigt och strategiskt utvecklings-
arbete för hälso- och sjukvårdens om-
händertagande av våldsutsatta kvinnor.  
Det har resulterat i en väl fungerande  
modell, Uppsalamodellen, med rutiner  
och grundl äggande strukturer för att  
ställa frågor om våldsutsatthet och  
kunna ge adekvat vård till patienter som  
utsatts för våld.  

I maj 2017 presenterades rap-
porten Uppsalamodellen – att möta  
våldsuts atta kvinnor inom hälso- och  
sjukvården som beskriver hur omhän-
dertagandet av våldsutsatta kvinnor  
i Landstinget i Uppsala län/Region  
Uppsala har utvecklats sedan 1994.  
Arbetet gjordes på uppdrag av lands-
tinget/regionen inom ramen för ett  
treårigt regeringsuppdrag till Social-
styrelsen att fördela regionala utveck-
lingsmedel för att kvalitetsutveckla  
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn  
som bevittnat våld och våldsutövare  
(S2011/11337/FST och S2014/8440/ 
FST). 

Uppsalamodellen pekar på fyra 
grundläggande framgångsfaktorer i 
arbetet med våldsutsatta kvinnor: 

kunskap, rutiner, kontinuerlig upp-
följning och samverkan. Den kvalitativa  
utvärdering som gjorts visar också att  
arbetet mot våldet måste vara långsik-
tigt, fokuserat och uthålligt.  

En viktig del i arbetet med Uppsala-
modellen har varit att samla och upp-
datera rutiner och vårdprogram och att  
utveckla säkra rutiner för dokumenta-
tion i den elektroniska patientjournalen.  
Av säkerhetsskäl har sökordet ”vålds-
utsatthet i nära relationer” skyddats så  
att  uppgifterna om våld inte kan läsas  
av patienter via webben. Detta ökar  
tryggheten både för personal och patient  
när frågan om våldsutsatthet ställs. Rap-
porten har väckt stort intresse nationellt  
och arbetet med att utveckla och imple-
mentera rutiner samt utbilda personal i  
regionen har fortsatt under året.   

I slutet av 2017 inleddes en satsning  
för att implementera Uppsalamo dellen  
på bred front på Akademiska sjuk-
huset. Ett kunskapslyft inleddes med  
en temavecka i början av december –  
Vårdens vecka mot våld – s om knöt an  
till FN:s årliga kampanj mot våld mot  
kvinnor samt till WHO:s uppmaning  
om att stärka hälso- och sjukvårdens  
omhändertagande av våldsutsatta  
kvinnor. 

I Uppsalamodellen erbjuds medarbe-
tarna ett utbildningspaket som omfattar  
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både lokalt anpassade utbildningar och  
nationella utbildningar och kompe-
tensstöd som NCK utvecklat. Som ett  
led i implementeringen har också  ett  
paket med rapporter, NCK:s lärobok  
samt   ytterligare utbildnings- och  
informations material delats ut till sjuk-
husets avdelningar. 

Under temaveckan anordnades fera  
tillfällen med öppna föreläsningar om  
Uppsalamodellen och vårdens nyckelroll  
i arbetet mot våld. Utbildningssatsning-
en fortsätter under 2018. 

I mer än tjugo år har NCK bedrivit ett  
långsiktigt och strategiskt utvecklings
arbete för hälso och sjukvårdens  
omhändertagande av våldsutsatta  
kvinnor.  

Omhändertagande av 
sexualbrottsoffer 

Under 2017 fortsatte utvecklings-
projekten i samarbete med Polisen,  
Åklagarmyndigheten och Nationellt  
forensiskt centrum som syftar till ett  
professionellt omhändertagande av  
våldsutsatta kvinnor. Uppdateringar av  
guiden för spårsäkring efter sexuella  
övergrepp sker kontinuerligt. 

Kvinnofridslinjen 

Arbetet med att utveckla och följa upp  
det tekniska stödet för telefonråd-
givningen, kvalitetssäkring av sam-
talen,  utbildning av personalen samt  
information ssatsningar har fortsatt.  

Det webbsystem som byggts upp 
underlättar administrationen av 
stödresurserna, så att uppgifter kan 
uppdateras och hållas aktuella på ett 
smidigt sätt. 

Nationellt kompetensstöd 
till hälso- och sjukvården och 
tandvården 

Under perioden 2016−2018 har  
NCK fått i uppdrag av r egeringen  
att i samverkan med Socials tyrelsen  
utveckla ett nytt webbaserat natio-
nellt k ompetensstöd för  landsting  och  
regioner. Syftet är att k valitetsutveckla  
arbetet mot våld i nära  relationer.  NCK  
har under 2017 skapat kompetensstödet  
”Webbstöd för vården” som samlar, 
strukturerar och förmedlar praktiskt  
 användbar kunskap och i enlighet med 
uppdraget ska vara sökbart på ett ställe. 
Webbstödet  lanseras 2018. 

Arbetet med att driva och utveckla  
”Webbstöd för kommuner” har fortsatt. 

2017 
inledde NCK en sats
ning för att implementera 
Uppsalamodellen på 
Akademiska sjukhuset. 
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Klinisk verksamhet 
NCK driver sedan drygt tjugo år tillbaka en specialistmottagning för  
våldsutsatta kvinnor  . Den ingår tillsammans med Kvinnofridslinjen i  
kvinnofridsenheten vid   Akademiska sjukhuset. Den dagliga kontakten  
med våldsutsatta kvinnor i kombination med forskning och utbildning  
har varit avgörande för NCK:s och Kvinnofridslinjens utveckling  
nationellt och regionalt.  

KVINNOFRIDSENHETEN 
Kvinnofridsenheten vid Akademis-
ka sjukhuset har Region Uppsala  
som huvudman, men den nationella  
stödt elefonen bekostas i sin helhet av  
statliga medel. 

P arallellt med patientarbetet har  
den k liniska verksamheten under  
verksamhetsåret arbetat med utveck-
ling, kvalitetss äkring av verksamheten 
och samverkan med övriga myndig-
heter och idéburna organisationer som 
arbetar med våldsuts atta kvinnor såväl 
lokalt  som nationellt. 

Kvinnofridsenheten samarbetar med  
övriga verksamheter inom A kademiska 
sjukhuset och Region Uppsala. Med-
arbetarna ger även råd och stöd till  
personal från andra verksamheter vid  
handläggning av ärenden. 

KVINNOFRIDS-
MOTTAGNINGEN 

Kvinnofridsmottagningen som är  
Sveriges första specialistklinik bedri-
ver patientverksamhet i öppenvård för 
våldsutsatta kvinnor som bor i Region  
Uppsala eller har specialistvårds-
remiss. Den erbjuder både akuta och  

planerade besök. Vid mottagningen  
tjänstgör l äkare med specialistkompe-
tens inom gynekologi, allmänmedicin 
och psykiatri. Sjuk sköterskorna  är 
specialist utbildade och har samtalsut-
bildning. 

Kvinnofridsmottagningen arbe-
tar efter en modell med ett samlat 
vård koncept för våldsutsatta kvinnor. 
 Vårdkonceptet innehåller följande delar: 

• kartläggning av våld, det psykiska 
välbefnnandet, 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. 

Mottagningen är öppen under kontors-
tid. Gynekologer på kvinnokliniken vid  
Akademiska sjukhuset tar emot akuta 
fall av sexuella övergrepp enligt avtal 
med kvinnofridsenheten, som också 
ansvarar för att utbilda kvinnoklinikens  
läkare för detta. 

Kvinnofridsenheten har ett nära 
samarbete med akutmottagningen på  
Akademiska sjukhuset och arbetar även  
konsultativt gentemot övriga enheter  
i Region Uppsala. Genom en överens-
kommelse med Rättsmedicin i Uppsala  
kan våldsutsatta kvinnor vars skador 
behöver dokumenteras av rättsläkare  
erbjudas detta via mottagningen utan  
att först göra en polisanmälan.  

Verksamheten vid kvinnofridsmot-
tagningen följs noggrant för att kunna  
erbjuda kunskapsbaserad och ändamåls-
enlig vård. 

KVINNOFRIDSLINJEN 

NCK:s dubbla regeringsuppdrag, att  
 kombinera forskning och utbildning  
med daglig kontakt med våldsutsatta  
 kvinnor, har varit avgörande för NCK:s  
och   Kvinnofridslinjens utveckling natio-
nellt och regionalt. 
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Kvinnofridsmottagningen  
arbetar efter en modell med ett  
samlat vårdkoncept för våldsutsatta   
kvinnor.  

Den nationella stödtelefonen besvarar 
mellan 80 och 90 samtal per dag från 
kvinnor som utsatts för hot och våld. 
Även närstående och yrkesverksamma 
är välkomna att ringa. Sammanlagt 
besvarades 30 027 samtal under 2017. 

Stödtelefonen är öppen dygnet  
runt, samtalet är kostnadsfritt och den  
som ringer kan välja att vara anonym.  
Samtalen besvaras av sjuksköterskor  
och socionomer med minst fem års  
erfarenhet av att möta människor i kris  
samt kompetens i ämnet mäns våld mot  
kvinnor. I samtalen erbjuds professio-
nellt stöd samt information om var den  
som ringer kan få ytterligare hjälp. 

Kvinnofrids linjens personal kan  
också ge information och råd till yrkes -
verksamma som i sitt arbete möter  
våldsutsatta kvinnor och behöver stöd  
i handläggningen. För att rådgivning-
en och samtalsstödet till den som  
ringer ska bli så enhetligt som möjligt  
oavsett vem som svarar har all personal 
genomgått utbildning i motiverande  
samtal, MI. Kompetensen ökar också  
möjligheten att erbjuda ett kvalifcerat  
rådgivande samtal. 

Samtalsstatistiken följs noggrant 
och bearbetas genom ett samarbete 

med Uppsala Clinical Research Center, 
UCR, vid Uppsala universitet och 
Akademiska sjukhuset. 

Webbplatsen 
 

www.kvinnofrids-
linjen.se är ett viktigt komplement till  
telefonrådgivningen. 

Genom avtal mellan Ålands 
landskapsregering och Akademiska 
sjukhuset har även Ålands befolkning 
tillgång till Kvinnofridslinjen. 

Bok med röster från 
Kvinnofridslinjen 

2017 var det tio år sedan Kvinnofrids-
linjen startades.  Under denna period  
har  personalen vid Kvinnofridslinjen  
besvarat över en kvarts miljon samtal. 
För att uppmärksamma tioårsdagen gav 
NCK ut boken Åttiosex röster – Ett dygn 
på Kvinnofridslinjen som innehåller  
åttiosex citat, lika många som det  
genomsnittliga antalet samtal under  
ett dygn. 

Boken  lanserades på FN:s interna-
tionella dag för avskaffande av våld mot 
kvinnor 25 november i ett samarbete 
med Uppsala stadsteater. 

2017  
var det tio år sedan 
Kvinnofridslinjen 
startades. Under denna 
period har stödtelefonens 
personal besvarat över en 
kvarts miljon samtal. 

http://www.kvinnofridslinjen.se
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Information 
Mäns våld mot kvinnor var ett ämne som fck stort genomslag under 2017. NCK:s 
webbplatser hade rekordmånga besök, ämnesområdet fck stort utrymme i medierna 
och antalet beställningar av rapporter och informationsmaterial fortsatte att vara på 
samma höga nivåer som året dessförinnan. 

Informationsenheten ska öka känne-
domen om NCK:s verksamhet och bidra  
till att den kan komma till konkret nytta  
för våldsutsatta kvinnor och deras barn.  
Särskilt angeläget är att öka kännedomen  
om Kvinnofridslinjen för att nå ut till så  
många våldsutsatta kvinnor som möjligt.  

WEBBPLATSER 

nck.uu.se 

NCK:s webbplats vänder sig till perso-
nal som möter vålds utsatta kvinnor i 
sitt yrke samt till studenter, politiker, 
journalister och övriga intresserade.  
NCK:s kunskapsbank är en viktig del  
av w ebbplatsen. Under  2017  hade 
webbplatsen 511 717 sidvisningar  
vilket  var  en   ökning med 11 procent  
jämfört med 2016. Den mest visade  
ämnesguiden var ”Våld i nära relatio-
ner” som visats över 16 000 gånger. 

nck.uu.se/kunskapsbanken 

NCK:s kunskapsbank är en effektiv  
kanal för att nå ut med ny forskning,  
nyheter, nya publikationer och repor-
tage om myndigheternas arbete för  
kvinnofrid. Här kan användarna snabbt  
hitta aktuell kunskap om våld, oavsett 
om de behöver översikter eller kvalif-
cerad fördjupning. 

Kunskapsbanken samverkar med  
och publicerar material från 20  
nationella myndigheter, organisatio-
nen Sveriges K ommuner och Lands-
ting samt länss tyrelserna. Dessutom  
presenterar runt 135 fo rskare från  

olika  u niversitet och högs kolor sin forsk-
ning i kunskapsbanken. 

Under 2017 öppnades drygt 
150 000 publikationer i fulltext, 
vilket var en ökning med 13 procent 
i jämförelse med 2016. I genomsnitt 
öppnades 410 publikationer om dagen. 
Forskarpresentationerna har besökts 
108 000 gånger och myndighetssidorna 
nästan 22 000 gånger. 

Till kunskapsbanken hör även  
”Webbstöd för kommuner”, en mer  
praktiskt inriktad del av webbplatsen  
som  drivs  i samverkan med länssty-
relserna.  Under 2017 fortsatte arbetet  
med  att  på regeringens uppdrag bygga  
upp ett motsvarande stöd för häl-
so- och  sjukvården och tandvården,  
”Webbstöd för vården”. Det utvecklas 
i samverkan med Socialstyrelsen och  
lanseras under 2018. 

kvinnofridslinjen.se 

Kvinnofridslinjens webbplats är ett  
viktigt komplement till den nationella  
stödt elefonen. Den vänder sig i första  
hand till våldsutsatta kvinnor och  
deras anhöriga, men också till yrkes-
verksamma som a rbetar med frågorna.  
Under 2017 registrerades strax över  
160 000 besök. 

Webbplatsen är översatt till lättläst  
svenska och engelska och har en funk-
tion för uppläsning av text. Det fnns  
även kortfattad information om stöd-
telefonen på 27 språk förutom svenska  
samt på teckenspråk. Under året har  
webbplatsen  fått  ett nytt utseende för  
att öka användarvänligheten.  

akademiska.se 
Kvinnofridsenhetens sidor på Akademiska 
sjukhusets webbplats har en tydligt lokal 
profl med information till patienter 
och yrkesverksamma om NCK:s kliniska 
verksamhet. 

Under året har informationen till  yr-
kesverksamma fortsatt att utvecklas  och  
kompletteras i samband med arbetet  
med den så kallade Uppsalam odellen. 

MEDIEKONTAKTER 

Medverkan i medierna är ett effektivt sätt  
att öka kännedomen om den nationella  
stödtelefonen Kvinnofridslinjen, NCK  
och om frågor om mäns våld mot kvinnor  
i stort. NCK:s informationsenhet strävar  
efter att ge god service till journalister  
genom att svara på frågor, tillhandahålla  
faktaunderlag och statistik samt hänvisa  
till forskning. Många journalister använ-
der sig även av NCK:s kunskapsbank. 

Genomslag i medier 

Genomslaget i media var stort 2017, sär-
skilt efter att kampanjen #metoo drog  
igång i sociala medier under hösten.  
Kvinnofridslinjen och NCK omnämn-
des i mer än 600 artiklar i tidningar  
och inslag i radio och tv under 2017,  
dubbelt så mycket som året dessförin-
nan. Det var dels längre intervjuer med  
företrädare för NCK, dels artiklar om  
möjligheten att ringa till den nationella  
stödtelefonen Kvinnofridslinjen.  

I samband med #metoo var det tyd-
ligt att journalisterna särskilt efterfråga-
de  NCK:s  expertk unskap och forskning  

http://www.akademiska.se
http://www.kvinnofridslinjen.se
http://www.nck.uu.se
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
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om hur vanligt det är att bli utsatt för 
sexuellt våld. 

Men även andra aktiviteter under året  
väckte uppmärksamhet, som l anseringen  
av Uppsalamodellen, webbkursens ett-
årsjubileum, Kvinnofridslinjens tioårs-
dag och ”Vårdens vecka mot våld” vid  
Akademiska sjukhuset.  

Artiklarna publicerades i större  
medier som Dagens Nyheter, Svenska  
Dagbladet, kvällstidningarna, radio och  
tv samt i  lokal- och fackpress.  

Inför den internationella kvinnodagen 
8 mars publicerade Dagens Samhälle 
en debattartikel som undertecknats 
av NCK:s chef professor Gun Heimer 
och PRO:s ordförande Christina Tall-
berg. Ytterligare två debattartiklar 
publicerades under året: en i Upsala Nya 
Tidning och en i Dagens Nyheter som 
även undertecknades  av Brottoffer-
jourens förbundsordförande Sven-Erik 
Alhem. Se bilaga 1. 

Även andra aktiviteter väckte uppmärksamhet, 
som lanseringen av Uppsalamodellen, webb
kursens ettårsjubileum och ”Vårdens vecka 
mot våld”. 

MARKNADSFÖRING 

För att Kvinnofridslinjen ska vara till  
nytta för våldsutsatta kvinnor är det vik-
tigt att så många som möjligt känner till  
att den fnns. Det ska dessutom vara lätt  
att hitta numret. Därför är marknads-
föring av stödtelefonen av avgörande  
betydelse. 

Varje år genomför NCK en marknads-
föringskampanj för Kvinnofridslinjen i 
slutet av november och början av decem-
ber, i anslutning till FN:s internationella  
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor  
25 november. År 2017 genomfördes  
d en årliga kampanjen med annonsering  

på internet, i tryckta nyhetsmedier och 
i kollektivtrafk i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

INFORMATIONSMATERIAL 

Parallellt med betald annonsering  
s prider NCK material i form av  
i nformationskort i visitkortsformat,  
affscher samt vykort med information  
om Kvinnofridslinjen. Materialet kan  
beställas utan kostnad från Kvinno-
fridslinjens webbplats. Informations-
korten fnns på sammanlagt 27 språk.  
Det fnns även en version med  
punktskrift. Beställningarna kommer  
huvudsakligen från hälso- och sjuk-
vård, skolor och förskolor, socialkontor,  
idéburna organisationer samt rätts-
vårdande myndigheter.  

Informationsenheten ansvarar också 
för produktionen och distributionen av 
NCK:s publikationer och flmer. 

SEMINARIER 

Almedalsveckan 

NCK arrangerade två egna seminarier 
under Almedalsveckan i Visby 2017: 
”Tio år med Kvinnofridslinjen – vilken 
nytta gör en stödtelefon mot våld?” 
samt ”Sekretess – hinder eller hjälp i 
arbetet mot våld?”. 

Dessutom medverkade NCK vid 
 ytterligare tre seminarier under veck-
an: ”Hur kan obligatorisk undervisning  
om våld mot barn implementeras i  
högre utbildning?” som arrangerades  
av Nationellt centrum för Barnafrid,  

Brottsofferjourens seminarium ”Sex-
uella brott mot barn kan ge livslångt  
lidande” och län sstyrelsernas semina-
rium ”Ett samhälle utan mäns våld mot  
kvinnor – är det nu det vänder?”.   

Lanseringsseminarium för 
Uppsalamodellen 

I maj lanserades rapporten Uppsala-
modellen – att möta våldsutsatta  
kvinnor inom hälso- och sjukvården  
(NCK-rapport 2017:1) vid ett se-
minarium i Museum Gustavianum  
i Uppsala med ett 60-tal inbjudna  
deltagare.  

Seminariet inleddes av Uppsala  
universitets rektor Eva Åkesson och 
regionrådet Vivianne Macdisi avslut-
ningstalade.  Samma dag publicerades  
en debattartikel i Upsala Nya Tidning  
som undertecknades av NCK:s chef  
professor Gun Heimer och Åsa Wit-
kowski, verksamhetschef för kvinno-
fridsenheten.  

NYHETSBREV 

NCK:s nyhetsbrev kom ut med totalt sju  
nummer under 2017. Cirka  5  700  pre-
numeranter nås av nyhetsbrevet som  
också kan läsas på NCK:s  w ebbplats.  

REFERENSBIBLIOTEK 

Informationsenheten ansvarar för 
referensbiblioteket vid NCK, som är 
en servicefunktion för personalen och 
centrumets anlitade experter. 
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Kunskapssamman
ställning och analys 
av forskningsbehov 
Enheten för kunskapssammanställning och forskningsbehov har till upp 
gift att med ett tvärvetenskapligt perspektiv samla in aktuell forskning   
om NCK:s verksamhetsområden,   sammanställa den och göra den mer  
 tillgänglig för olika målgrupper. 

Genom att göra ny kunskap om ämnes -
området mäns våld mot k vinnor,  
hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade  relationer tillgäng-
lig för såväl allmänhet som yrkes-
verksamma som möter våldsutsatta  
 kvinnor i sitt arbete utgör NCK en  
 aktiv länk mellan forskning och  
praktik.  

Enheten för kunskapssamman -
ställning och analys av forsknings-
behov har till uppgift att med ett  
tvärvetenskapligt perspektiv över-
blicka och a nalysera forskning och  
erfarenhetsbaserad k unskap inom om-
rådet. Detta görs g enom utrednings-
arbete, webbpublicering och projekt  
för  att  belysa olika ämnes områden,  
ofta i samarbete med övriga enheter,  
referensgrupper och externa experter  
inom NCK:s verksamhetsområden.  

En viktig kanal för att sprida forsk-
ning och kunskap är NCK:s kunskaps-
bank, som utvecklats och drivs i nära 
sam arbete mellan informationsenheten 
och enheten för kunskapssammanställ-
ning och analys av forskningsbehov.  
Denna beskrivs närmare på sidan 26. 

KUNSKAPSUNDERLAG 

I regleringsbrevet till Uppsala univer-
sitet för 2017 fck Nationellt centrum  
för kvinnofrid i uppdrag att ”ta fram  
ett uppdaterat kunskapsunderlag  
om våld i samkönade relationer och  
annat våld mot hbtq-personer. Fokus i  
underlaget ska ligga på unga bisexuella  
kvinnor, transpersoner som utsätts för  
partnervåld och unga hbtq-personer  
som utsätts för hedersrelaterat våld  
och förtryck.” 

Under året har enheten därför arbetat 
med att sammanställa en forsknings- och 
kunskapsöversikt om våld mot hbtq-
personer. Översikten utformas som ett 
komplement till NCK:s rapport Våld i 
samkönade relationer – en kunskaps- och 
forskningsöversikt som publicerades 2009. 

ÖVRIGA UPPDRAG 

Enhetens medarbetare har även med-
verkat i NCK:s utbildningsverksamhet,  
deltagit i referensgrupper och haft ex-
terna föreläsningsuppdrag. Se bilaga 2. 

2017 
fck NCK i uppdrag att ta 
fram ett uppdaterat kun
skapsunderlag om våld i 
samkönade relationer och 
annat våld mot hbtqper
soner. 
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2017 | ÖVRIGA NATIONELLA UPPDRAG 

Övriga nationella uppdrag 
SAMVERKANS- OCH 
REFERENSGRUPPER 

NCK ska utgöra ett stöd till myndig-
he ter och organisationer i frågor om  
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i sam-
könade relationer. Som regeringens  
nationella expertcentrum deltar NCK  
i hearings och i samverkansgrupper  
tillsammans med andra myndigheter  
och organisationer. 

NCK är även sammankallande och 
ansvarig för en rad referensgrupper. 

NCK:s samverkansgrupper 

Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid 
NCK är sammankallande i nätv erket  
 Nationell myndighetssamverkan för  
kvinnofrid där 20 nationella myndig-
heter, länsstyrelserna samt organisatio-
nen Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) ingår. Gruppen arbetar aktivt  
med frågan om kvinnofrid genom att  
utbyta erfarenheter och sprida kunskap. 
Den har två möten per termin. 

Nationellt nätverk för kvinnofrids-
frågor i landstingen 
NCK träffar varje år representanter 
som ansvarar för kvinnofridsfrågor i 
landsting och regioner för att diskutera 
aktuella frågor och utbyta erfarenheter. 

Nätverk för stödlinjer 
NCK har startat ett nätverk för nationella 
stödlinjer som drivs av myndigheter. 
Vid nätverkets seminarium hösten 2017 
presenterade NCK erfarenheter från de 
tio år som Kvinnofridslinjen har funnits. 
Ett tiotal stödlinjer ingår i nätverket. 

NCK:s referensgrupper 
Kvinnofridslinjens referensgrupp 
Kvinnofridslinjen har sedan starten av  
s tödtelefonen en referensgrupp som 
r egelb undet träffas för att utbyta erfaren-
heter och information.  

Referensgruppen  träffas varje termin  
och bidrar till att vidareutveckla  verk-
samheten genom ett utbyte av idéer   
och synpunkter vilket fortsatt  under  
2017. 

Referensgrupp för NCK:s 
kunskapsbank 
Kunskapsbankens referensgrupp består 
av representanter för de myndigheter 
som medverkar i NCK:s kunskapsbank. 
Syftet är att utbyta idéer och diskutera 
publiceringsfrågor samt utvecklingen av 
NCK:s kunskapsbank. 

Övriga samverkans- och 
referensgrupper 

• Expertgruppen för Utredningen om 
återfallsförebyggande insatser för män 
som utsätter närstående för våld 
(S 2017:02) 

• Expertgruppen för Socialstyrelsens 
dödsfallsutredningar av barn och 
vuxna som avlidit med anledning av 
brott 

•  Socialstyrelsens myndighetsgemensam-
ma chefsgrupp samt arbetsgrupp för  
regeringsuppdraget (S2011/11337/FST,  
S2016/0063/FST delvis)  

• Socialstyrelsens referensgrupp för 
regeringsuppdraget ”Framtagande av 
indikatorer för uppföljning av den 
nationella strategin” 

• Landshövdingens råd för social hållbar-
het,  Länsstyrelsen i Uppsala län  

• Nätverket Gift mot sin vilja, 
Länsstyrelsen Östergötland 

• Brottsoffermyndighetens samverkans-
grupp för brottsofferarbete 

REMISSVAR 

NCK har avgett yttrande på följande 
remisser: 

Ett starkare skydd för den sexuella 
integriteten, SOU 2016:60 
(Uppsala universitets remissvar, separat 
yttrande från NCK) 
Justitiedepartementet 

Ett starkt straffrättsligt skydd mot 
människohandel och annat utnyttjande av 
utsatta personer, SOU 2016:70 
Justitiedepartementet 

Elektronisk övervakning av kontaktförbud,  
SOU 2017:1  
Justitiedepartementet 

Livstidsstraff för mord, Ds 2017:38 
Justitiedepartementet 

Utredningar avseende vissa skador och 
dödsfall, Ds 2017:47 
Socialdepartementet 
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Ekonomi 
UNIVERSITETSVERKSAMHET 

Verksamheten visar 2017 ett överskott på 2 884 tkr. Förutom statsanslag erhöll NCK  
bidrag från Socialstyrelsen, 2 300 tkr, samt intäkter från Uppsalamodellen, 986 tkr.   
Kostnaderna uppgår till 29 438 tkr. 

RESULTATRÄKNING NCK (TKR) 

INTÄKTER 

Intäkter av anslag 27 344 

Avgifter och andra 
ersättningar 

2 4 09 

Intäkter av bidrag 2  568 

Finansiella intäkter 1 

Summa 32 322 

Verksamhetsutfall 2 884 

KOSTNADER 

Personalkostnader -10 511 

Lokalkostnader -2 249 

Övriga driftkostnader -14 535 

Finansiella kostnader -51 

Avskrivningar och  
nerskrivningar 

-142 

Gemensamma kostnader -1 924 

-29 438 

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN 

Intäkterna utgjordes av bidrag från Region Uppsala och övriga intäkter, 
där bidrag från NCK:s universitetsdel för Kvinnofridslinjen uppgick till 7 906 tkr. 

RESULTATRÄKNING (TKR) 

INTÄKTER 

Ersättning från Region 
Uppsala 

4 767 

Övriga intäkter 8 153 

Summa 12 920 

Verksamhetsutfall -412 

KOSTNADER 

Personalkostnader -10 405 

Övriga kostnader -2 927 

-13 332 
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BILAGA 1 / Publikationer 

NCK:S RAPPORTSERIE 
Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom 
hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1 

ÖVRIGA PUBLIKATIONER 

Åttiosex röster – Ett dygn på Kvinnofridslinjen. NCK 2017 

ARTIKLAR 
Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar 
Debatt, Dagens Samhälle, 7 mars 2017 

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen  
Debatt, Upsala Nya Tidning, 16 maj 2017 

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren?  
Debatt, Dagens Nyheter, 21 oktober 2017 

BILAGA 2 / Externa seminarier och evenemang 

Januari 

Erfarenheter från NCK och Kvinnofridslinjen  
Konferens till minne av Fadime Sahindal, Terrafem och   
Stockholms stad 

Behandling och bemötande av kvinnor som utsatts för fysiskt,  
sexuellt och psykiskt våld 
Konferens, Kvinnohälsa 2017, Teknologisk institut, Stockholm  

Sveriges nationella kunskaps- och resurscentrum för arbetet mot  
mäns våld mot kvinnor  
Hearing, Arbetsmarknadsutskottet, Sveriges riksdag 

Februari 

Vems ansvar? Mäns våld mot kvinnor, vårt största   
jämställdhetsproblem  
Seminarium om mäns våld mot kvinnor, Sveriges riksdag 

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck  
Konferens, Länsstyrelsen i Östergötland och Social-
departementet, Regeringskansliet 

Mars 

Hur ser kunskapen och forskningen ut om våld mot 
äldre kvinnor? 
Seminarium, Pensionärernas Riksorganisation (PRO),  
Stockholm 

The National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against 
Women 

The EU accession to the Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women and  
domestic violence 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs / 
Committee on Women’s Rights and Gender Equality,  
Joint hearing on the Istanbul Convention  
Europaparlamentet, Bryssel 

Nationellt centrum för kvinnofrid och Webbkurs om våld 
Presentationer vid distriktsmöte, Uppsala Zonta II, Uppsala 

April 

The National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against 
Women  
Diplomatic Forum, Uppsala universitets seminarium för  
utländska ambassadörer i Stockholm 

Ökad kunskap behövs i arbetet mot våld  
Seminarium i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län,  
Uppsala slott 

Maj 

Uppsalamodellen – från forskning till praktik  
NCK:s seminarium, Uppsala universitet 
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Juli 

Egna seminarier under Almedalsveckan, Visby: 
Tio år med Kvinnofridslinjen – Vilken nytta gör en stödtelefon 
mot våld? 

Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld? 

Medverkan i andra seminarier: 
Hur kan obligatorisk undervisning om våld mot barn 
 implementeras i högre utbildning? 
Nationellt kunskapscentrum för Barnafrid, Linköpings  
universitet 

Ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor – är det nu det vänder? 
Länsstyrelserna i Sverige 

Brott mot barn kan ge livslångt lidande 
Brottsofferjouren Sverige 

September 

Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan?  
Nationell konferens om rehabiliteringskoordinering, Sveriges  
kommuner och landsting (SKL), Stockholm  

Äldre våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande i  
samhället  
Seminarium, Region Uppsala, Uppsala universitet 

Förebyggande av våld mot kvinnor – vad kan EU göra? 
Öppet samtal om Istanbulkonventionen, Europaparlamentets  
Stockholmskontor 

Oktober 

Mäns våld mot kvinnor – en folkhälsofråga?  
Centerkvinnorna, Stockholm 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta patienter  
Föredrag för landstingsnämnder vid Region Västerbotten,  
Medlefors folkhögskola 

En översikt av forskningen om våld mot äldre kvinnor 
Seminarium om våld mot äldre, Länsstyrelsen Gävleborg,  
Hudiksvall 

Kvinnors ekonomi och hälsa 
Föredrag Handelsbanken, Uppsala 

November 

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar 
Föreläsning i samband med utställningen Cause of Death: 
Woman, Gotlands museum, Visby 

December 

Uppsalamodellen och hälso- och sjukvårdens ansvar för   
våldsutsatta kvinnor  
Vårdens vecka mot våld, Akademiska sjukhuset,   
Uppsala 
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BILAGA 3 / Utbildningar och föreläsningar 

UNIVERSITETS- OCH 
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR 

Uppsala universitet NCK:s universitetskurser 

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp. 

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för 
yrkesverksamma, 15 hp 

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp 

Brott i nära relationer – utredningsmetodik, kurs för Polisen 4,5 
hp 

Övriga utbildningar vid Uppsala universitet 
där NCK medverkat 

Barnmorskeprogrammet T1 

Läkarprogrammet T5, T9 

Medicinska sekreterarstudenter 

Psykologprogrammet T3, T4 

Röntgensjuksköterskeprogrammet T3, T6 

Sjuksköterskeprogrammet T1, T2, T4, T6 

Socionomprogrammet T4 

Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och 
ungdomar, 15 hp, kurs för Polisen 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
– inriktning akutsjukvård 
– inriktning hälso- och sjukvård för barn och unga 
– inriktning distriktssjuksköterskor 
– inriktning psykiatrisk vård 

Universitets- och högskoleutbildningar 
där NCK medverkar 

Karlstads universitet, fera olika yrkesutbildningar 

Karolinska Institutet, Barnmorskeprogrammet, Solna 

Linköpings universitet, Läkarprogrammet 

Mälardalens högskola, Barnmorskeprogrammet, Västerås 

Röda Korsets Högskola, Sjuksköterskeprogrammet, Stockholm 

Sophiahemmet Högskola, Barnmorskeprogrammet, 
Stockholm 

Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Pastoralteologisk 
utbildning, Uppsala 

NCK:S INTRODUKTIONSDAGAR 

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Uppsala 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR DÄR NCK MEDVERKAT 

Enheten för psykosomatisk medicin, Landstinget  
Västmanland, Västerås 

Folktandvården, Region Uppsala 

Karlskrona kommun, Karlskrona 

ST-läkare i geriatrik, Stockholm 

Myndighetsgemensamma utbildningar 

Åklagarmyndigheten, Stockholm 

Kriminalvården, Örebro 

Polisen, Södertörns högskola 

Övriga uppdrag 

KTC (Kliniskt träningscentrum), KIT (klinisk introduktions-
tjänst), utlandsutbildade läkare, Uppsala 

Kunskapscentrum Adlon, Nätverk med fem regioner och tre 
landsting, webbinarium 

Landstinget Blekinge, medarbetare inom hälso- och  
sjukvården och tandvården 

Landstinget i Kalmar län, ledamöter och tjänstemän inom 
landstinget 

Landstinget Södermanland, medarbetare inom hälso- och 
sjukvården och tandvården 

Psykiatrimottagningen för unga vuxna, Uppsala 

Stockholms läns landsting, BVC-sjuksköterskor, Stockholm 

SYLF:s lokala styrelse i Västerås 

Terrafem, Stockholm 

Uppsala Akademiska sjukhuset, AT-läkare 

Vittnesstöden i Uppsala, ideell förening, Uppsala 

Åre kommuns temavecka, medarbetare inom hälso- och 
sjukvård, skola, socialtjänst och Svenska kyrkan 

Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun 
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Nationellt centrum för kvinnofrid 
Uppsala universitet 

Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 

018-611 27 93 
www.nck.uu.se 

http://www.nck.uu.se
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