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Efterfrågan på formell kompetens om mäns våld mot kvinnor ökar och söktrycket på NCK:s universitetskurser är fortsatt 
stort.
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Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala 
universitet är regeringens nationella expert-
centrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer. Centrumets uppdrag är 
att höja kunskapen på nationell nivå genom att 
sammanställa, utveckla och sprida kunskap så 
att den kan omsättas i praktisk handling och bli 
till konkret nytta. En viktig framgångsfaktor för 
vårt arbete är det nära samarbetet mellan NCK:s 
universitetsdel och vår kliniska enhet vid Akade-
miska sjukhuset – Sveriges första specialistklinik 
för våldsutsatta kvinnor – som nu kan se tillbaka 
på 20-års erfarenhet. 

NCK:s verksamhet har under året liksom tidigare 
år präglats av högt arbetstempo, ständig utveck-
ling och spännande samverkan såväl nationellt 
som internationellt. I november trädde Europa
rådets konvention om förebyggande och bekämpning 
av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så 
kallade Istanbulkonventionen i kraft i Sverige. 
Konventionens krav på att länder skall inrätta 
nationella stödtelefoner och utbildning av yrkes-
grupper har ökat intresset för NCK:s nationella 
stödtelefon Kvinnofridslinjen och utbildnings-
verksamheten. 

NCK:s nationella stödtelefon Kvinnofrids linjen 
som är bemannad dygnet runt varje dag på året 
ger oss också information och kunskap om vålds-
utsatta kvinnors och barns aktuella situation.  
Under 2014 besvarades 29 000 samtal och 
Kvinno fridslinjens webbplats hade 324 000 besök.

Efterfrågan på formell kompetens om mäns 
våld mot kvinnor ökar och söktrycket på NCK:s 
universitetskurser är fortsatt stort. Efter önskemål 
från flera landsting har vi under 2014 utvecklat 
en utbildarkurs för personal inom hälso- och 
sjukvården med särskilt fokus på att ställa frågan 
om våld. NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar har reviderats och kommit ut i 
en tredje upplaga.

Vid ett seminarium i Sveriges riksdag i februari 
presenterades den första basrapporten i NCK:s 
nationella prevalensstudie om förekomsten av 
våldsutsatthet bland kvinnor och män i ett livs-  
och befolkningsperspektiv, som genomförts i 
samarbete med forskare från Umeå universitet. I 
studien undersöks även kopplingen mellan vålds-
utsatthet och fysisk och psykisk hälsa.  
Ambitionen har varit att ta fram aktuella data 
och ett kunskapsunderlag som kan bidra till att 
utveckla den nationella strategin för förebyggande 
arbete, upptäckt av utsatthet för våld samt stöd 
till och behandling av dem som drabbas.   

NCK:s kunskapsbank, en webbplats som samlar 
kunskap om våld i samarbete med övriga  
nationella myndigheter och landets länsstyrelser, 
har ökat kraftigt i kännedom och användning. 
Under året har vi i samarbete med läns styrelserna 
utvecklat en ny avdelning på webbplatsen 
med ett anpassat webbstöd för socialtjänsten. 
NCK:s kunskapsbank kan på detta sätt erbjuda 
kostnads effektiv kompetensutveckling för många 
yrkesverksamma som i sitt arbete möter vålds-
utsatta kvinnor.

NCK har genom 2014 års intensiva arbete stärkt 
sin roll som nationellt expertcentrum.

FÖRORD



NCK:S UPPDRAG N C K  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 014

6

NCK:S UPPDRAG

NCK ska arbeta enligt följande:

 • med ett rikstäckande och samlat perspektiv 
utveckla och sprida evidensbaserad kunskap 
och information om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer,

 • sammanställa aktuell forskning inom o mrådet 
och kontinuerligt analysera behovet av ny  
forskning,

 • bedriva forskning med anknytning till den 
kliniska verksamheten inom området mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i sam könade relationer,

 • bedriva utbildning och vara ett stöd för myndig-
heter och organisationer i frågor om mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer,

 • stödja myndigheterna i deras metodutvecklings-
arbete och verka för en effektiv samverkan 
mellan berörda myndigheter och organisationer,

 • utveckla och sprida evidensbaserade metoder 
för bemötande och omhändertagande,

 • samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala 
i frågor som rör den kliniska verksamheten 
inom området mäns våld mot kvinnor. I detta 
ingår att stödja driften av en nationell stöd-
telefon.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är regeringens nationella expert- 
och kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Verksamheten regleras 
genom regeringens uppdrag till Uppsala universitet (U2011/3826/UH).
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ÖGONBLICK FRÅN 2014

JANUARI: 180 DELTAGARE PÅ  
INTRODUKTIONSDAGAR 
 
Runt 180 yrkesverksamma från hela landet deltog 
i slutet av januari i NCK:s årliga introduktions-
dagar ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” 
i Uppsala. För första gången utökades antalet 
dagar från två till tre, för att kunna bredda och 
fördjupa innehållet. Under dagarna fick deltagar-
na lyssna till föreläsningar om våld mot kvinnor i 
nära relationer, barn som upplever våld och män 
som utövar våld. Programmet avslutades med ett 
panelsamtal om myndigheternas ansvar.

FEBRUARI: ”VÅLD OCH HÄLSA”  
PRESENTERADES I RIKSDAGEN 
 
I februari 2014 presenterades Våld och hälsa – en 
befolkningsundersökning om kvinnors och mäns 
våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa (NCK-
rapport 2014:1) vid ett seminarium i riksdagen. 
Det är den första basrapporten i NCK:s nationella 
prevalensstudie om förekomsten av våldsutsatthet 
bland kvinnor och män i ett livsperspektiv, och 
den har genomförts i samarbete med forskare 
från Umeå universitet. I studien undersöks även 
kopplingen mellan våldsutsatthet och fysisk och 
psykisk hälsa. Samma dag som studien presentera-
des publicerade Dagens Nyheter en debattartikel 
av forskarna med rubriken ”Sämre hälsa senare i 
livet för dem som utsatts för våld”. Studien har 
rönt stort intresse under året och presenterats vid 
seminarier i Sverige och utomlands. 

MARS: SAMTAL OM VÅLD I 
EUROPAHUSET 8 MARS 
 
Inför internationella kvinnodagen 8 mars deltog 
NCK:s föreståndare professor Gun Heimer vid 
ett seminarium om våld mot kvinnor på Europa-
parlamentets kontor i Stockholm. Gun Heimer 
inledde dagen med ett samtal om hur våldet mot 
kvinnor ser ut i Sverige, och medverkade däref-
ter i ett panelsamtal med bland andra Europa-
parlamentariker Mikael Gustafsson och nationella 
sam ordnaren för våld i nära relationer Carin 
Götblad.

APRIL: NCK PÅ INTERNATIONELL 
KONFERENS OM SEXUELL HÄLSA 
 
I slutet av april medverkade NCK vid den in-
ternationella parlamentarikerkonferensen IPCI/
IPCD om befolkningsfrågor och sexuell och 
reproduktiv hälsa i Stockholm. Under konfe-
rensen samlades parlamentariker, ministrar och 
före trädare från civil samhället från hela världen. 
NCK träffade 
mötesdel-
tagare under 
konferensens 
första dag för 
att informera 
om centrum-
ets verksam-
het samt om 
den nationella 
stöd telefonen 
Kvinnofrids-
linjen. NCK på konferensen IPCI/IPCD.
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AUGUSTI: NY VERSION AV NCK:S 
LÄROBOK 
 
NCK:s lärobok Vålds
utsatta kvinnor – sam
hällets ansvar samlar 
teoretisk och praktisk 
kunskap om mäns våld 
mot kvinnor. Under 
hösten kom läroboken 
i en tredje, omarbetad 
utgåva med bland annat 
två nya kapitel: ett om 
samverkan och ett om 
maskulinitet. Läroboken 
används på NCK:s egna 
utbildningar såväl som inom andra högskoleut-
bildningar och ges ut av Studentlitteratur.  

JULI: TVÅ NCK-SEMINARIER UNDER 
ALMEDALSVECKAN 
 
NCK arrangerade två seminarier under Almedals-
veckan i Visby. På Psykisk hälsa-kaféet sam talade 
NCK:s utbildningschef Anna Berglund och 
verksamhetschefen för kvinnofridsenheten Åsa 
Witkowski om hur våld påverkar den psykiska 
hälsan. Vid seminariet ”Sjukt mycket våld – vad 
kan vården göra?” på Uppsala universitet Cam-
pus Gotland diskuterades hälso- och sjukvår-
dens ansvar med utgångspunkt i resultaten från 
NCK:s nationella befolkningsundersökning som 
också presenterades. Vid seminariet medverkade 
forskarna bakom 
studien, professor 
Gun Heimer, 
docent Tommy 
Andersson, med. 
dr. Steven Lucas, 
samt den natio-
nella samordna-
ren Ing-Marie  
Wieselgren från 
Sveriges kommu-
ner och landsting, 
SKL. 

MAJ: MARGOT WALLSTRÖM 
BESÖKTE NCK 
 
I maj besökte Margot 
Wallström, tidiga-
re FN-rapportör om 
sexuellt våld i konflik-
ter, NCK tillsammans 
med Vivianne Macdisi, 
landstingsråd i Uppsala 
län och Jytte Guteland, 
socialdemokratisk kandi-
dat till Europaparlamen-
tet. NCK:s föreståndare 
professor Gun Heimer 
och kvinnofridsenhetens chef Åsa Witkowski pre-
senterade verksamheten och diskuterade aktuella 
frågor på området.

I augusti lanserades 
NCK:s lärobok i ny utgåva.

Uppsala universitets rektor  
Eva Åkesson inledde seminariet.

Margot Wallstrom, Jytte 
Guteland och Vivianne 
Macdisi på besök på NCK

JUNI: STORT MEDIEINTRESSE  
FÖR FRÅGOR OM  VÅLD 
 
Nyhetsmedier och fackpress är viktiga kanaler 
för att sprida kunskap och information om våld 
mot kvinnor och om NCK:s verksamhet. Under 
2014 omnämndes NCK och eller Kvinnofrids-
linjen i de flesta nationella medier, såväl som i ett 
stort antal lokala medier. I samband med Sveri-
ges Radios temavecka om våld i nära relationer 
i början av juni medverkade medarbetare från 
NCK både i Debatt i P1 och Morgonpasset i P3. 
Mest uppmärksamhet under året fick lanseringen 
av rapporten Våld och hälsa som omnämndes i ett 
hundratal nyhetsartiklar. 
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Presentation av NCK:s kunskapsbank 
på Länsstyrelsen i Södermanland.

SEPTEMBER: NY KURS FÖR HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRDEN 
 
Efter önskemål från flera landsting utvecklade 
NCK under 2014 en utbildarkurs för personal 
inom hälso- och sjukvården. Kursen vänder sig 
till personal inom hälso- och sjukvården som i sin 
tur ska utbilda sina kollegor i ämnet och om att 
fråga patienter om våldsutsatthet. Kursen är en 
flexibel kurs där närundervisning kombineras med 
distansundervisning och den ges på kvartsfart. 
Kursen startade i september 2014 och avslutas i 
juni 2015.  

OKTOBER: MÖTEN VISAR PÅ ÖKAT 
ENGAGEMANG 
 
Genom möten och kontakter med verksamheter 
runt om i landet har NCK under året kunnat 
notera att många länsstyrelser, landsting och 
kommuner i Sverige har intensifierat sitt arbete 
för att motverka mäns våld mot kvinnor och 
förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor.  Allt fler 
landsting inför rutiner för att ställa frågor om 
våld och flera länsstyrelser genomför ambitiösa 
satsningar på kompetensutveckling och myndig-
hetsgemensamma handlingsprogram. Detta märks 
även genom en ökad efterfrågan på föreläsningar 
och utbildningar från NCK, och genom en kraftig 
ökning av antalet beställda rapporter från NCK:s 
rapportserie. 

NOVEMBER: SAMLAT KOMPETENS-
STÖD FÖR KOMMUNER 
 
I november lanserade NCK tillsammans med 
länsstyrelserna ett webbaserat nationellt kompe-
tens- och metodstöd anpassat för kommunernas 
arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. Webbstödet är en del av NCK:s 
kunskapsbank och innehåller praktiskt inriktade 
texter, publikationer från berörda myndigheter 
samt reportage med exempel från olika kommu-
ner. Webbstödet presenterades vid sju regionala 
konferenser som Socialstyrelsen och länsstyrelser-
na arrangerade under slutet av året. 

DECEMBER: FLER SAMTAL TILL 
KVINNOFRIDSLINJEN 
 
I december var det sju år sedan den nationella 
stödtelefonen Kvinnofridslinjen vid NCK startade. 
Antalet samtal har ökat och under 2014 be-
svarade personalen vid Kvinnofridslinjen 29 000 
samtal vilket motsvarar 79 samtal per dygn. Ett 
viktigt komplement till telefonen är webbplatsen 
www.kvinnofridslinjen.se. Under 2014 gjordes 
närmare 324 000 besök på sidan, som innehåller 
information och fakta om våld mot kvinnor och 
om Kvinnofridslinjen. 
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I forskningsprojektet inbjöds 10 000 kvinnor och 
10 000 män i åldern 18-74 år att delta i en natio-
nell studie om utsatthet för fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld under barndomen, ungdomen och i 
vuxen ålder. I studien, som genomförts i samarbe-
te med forskare från Umeå universitet, undersök-
tes även kopplingen mellan våldsutsatthet och 
fysisk och psykisk hälsa.

Svaren som presenteras i basrapporten visar att 
våldet är utbrett. Kvinnorna hade oftare utsatts 
för allvarligt sexuellt och psykiskt våld, och 

STORT INTRESSE FÖR 
FORSKNINGSRAPPORT OM 
VÅLD OCH HÄLSA

männen för allvarligt fysiskt våld. Kvinnor utsattes 
i betydligt högre grad för olika typer av våld från 
en partner, medan män vanligtvis blivit utsatta för 
fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en för dem 
okänd man. Studien visar även på starka koppling-
ar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk 
ohälsa senare i livet både för kvinnor och för män. 

Ambitionen med rapporten har varit att ta fram 
aktuella data och ett kunskapsunderlag som kan 
bidra till att utveckla den nationella strategin för 
förebyggande arbete, upptäckt av utsatthet för 

Medieintresset var stort när NCK presenterade rapporten ”Våld och hälsa – en befolkningsstudie om kvinnors och mäns 
våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa”.

I februari 2014 publicerades ”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” (NCK-
rapport 2014:1), den första rapporten i NCK:s forskningsprojekt om  
kvinnors och mäns utsatthet för våld i ett livsperspektiv.
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våld samt stöd till och behandling av dem som 
drabbas. 

Studien presenterades första gången vid ett se-
minarium i Sveriges riksdag 26 februari. Samma 
dag publicerade Dagens Nyheter en debattartikel 
av de tre forskarna, och NCK höll en välbesökt 
presskonferens. Sammanlagt publicerades ett 
hundratal nyhetsartiklar i samband med publice-
ringen.

Den 8 maj presenterades studien vid ett öppet 
nationellt seminarium på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Därefter har studien presenterats vid ett 
flertal seminarier under året.

Efter publiceringen av den första basrapporten 
har forskningsprojektet övergått i sin andra fas 
där olika områden ska studeras särskilt.

FAKTA

• Rapporten ”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och 
mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” som presenterades 2014 är den 
första basrapporten i ett flerårigt forskningsprojekt. Projektet drivs av Nationellt 
centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samarbete med Institutionen för 
socialt arbete, Umeå universitet.

• Statistiska centralbyrån anlitades för att genomföra 
datainsamlingen.

• 10 000 kvinnor och 10 000 män inbjöds att delta i under-
sökningen som genomfördes år 2012. Svarsfrekvensen 
blev 52 procent.

• Forskningsprojektet har över-
gått i sin andra fas där olika 
områden ska studeras särskilt, 
bland annat våld i nära relationer, 
våldsutsatthet bland äldre samt 
sexuella övergrepp mot barn 
och unga.

”Kvinnorna hade oftare 
utsatts för allvarligt  
sexuellt och psykiskt våld, 
och männen för allvarligt 
fysiskt våld. Kvinnor  
utsattes i betydligt högre 
grad för olika typer av våld 
från en partner, medan 
män vanligtvis blivit 
utsatta för fysiskt våld eller 
hot om fysiskt våld av en 
för dem okänd man.”
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I december 2014 avslutades NCK:s fyråriga 
regeringsuppdrag att metodutveckla och kvalitets-
säkra Kvinnofridslinjen. Arbetet har omfattat 
utveckling av det tekniska stödet för telefon-
rådgivningen, kvalitetssäkring av samtalen, utbild-
ning av personalen samt informationssatsningar. 

I samarbete med enheten för IT och inköp vid 
Uppsala universitet har NCK utvecklat nya 
tekniska system som skapar förutsättningar för 
att det stöd som ges i samtalet ska bli så enhetligt 
som möjligt. Verktyget som personalen använder 
för att söka lokala resurser har blivit smidigare att 
använda och systemen för statistik och dokumen-
tation har förbättrats. 

Flera samtalsguider att använda som stöd under 
olika typer av samtal har tagits fram och all per-
sonal har fått utbildning i samtalsmetodiken MI 
(motiverande samtal).

Under 2014 har även systemet för att reglera 
antalet samtal som kan stå i Kvinnofridslinjens 
telefonkö förbättrats, vilket har bidragit till att fler 
samtal kan besvaras. 

Kännedomen har ökat

En viktig förutsättning för att stödtelefonen ska 
komma till nytta är att den är väl känd. Under 
perioden har marknadsföringen kunnat förstär-
kas, vilket har lett till att kännedomen om linjen 
har ökat enligt mätningar som har gjorts. I maj 
2014 kände 46,5 procent av kvinnorna i Sverige 
till Kvinnofridslinjen. Stödtelefonen är allra mest 
känd i Stockholm, framför allt i åldersgruppen 
16-29 år där 70 procent svarade att de känner till 
Kvinnofridslinjen. Särskilda insatser har därför 
gjorts för att även öka kännedomen i övriga delar 
av landet.

Andra satsningar har gjorts för grupper som av 
olika skäl är svårare att nå, exempelvis på grund 

BÄTTRE STÖD OCH FLER 
SAMTAL EFTER SATSNING 
PÅ KVINNOFRIDSLINJEN 

av språkhinder eller olika typer av funktions-
nedsättningar. I dag finns information om Kvinno-
fridslinjen på 27 språk utöver svenska och tecken-
språk. Informationskort om linjen har även tryckts 
med punktskrift. 

Antalet samtal har ökat med omkring 17 procent 
under uppdragsperioden och besöken på Kvinno-
fridslinjens webbplats har ökat från i genomsnitt 
cirka 500 besök per dag år 2010 till i genomsnitt 
drygt 880 besök per dag år 2014.

Sveriges nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen som drivs av NCK startades 
i december 2007. Den är bemannad dygnet runt varje dag på året och tar i 
genomsnitt emot omkring 80 samtal per dygn.

För att stödet som ges i samtalen ska bli så enhetligt som 
möjligt har alla i personalen fått utbildning i motiverande 
samtal och tillgång till samtalsguider.
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KÄNNEDOM 
Med hjälp av riktade 
informationssatsningar har 
kännedomen om Kvinno- 
fridslinjen ökat. I maj 2014 
kände drygt 46 procent av 
kvinnorna i Sverige till den 
nationella stödtelefonen. 

STÖD OCH  
ALTERNATIV

Personalens samtalsstöd 
och information om stöd-
verksamheter runt om i 
landet har samlats i ett och 
samma system. Det skapar 
viktiga förutsättningar för 
att det stöd som ges blir 
enhetligt och kvalitets-
säkrat. 

IT-SYSTEM

Genom förbättrade 
IT-system kan schema- 
läggningen planeras och 
verksamheten utvecklas 
utifrån de behov som finns 
hos de kvinnor som ringer 
till Kvinnofridslinjen.

TILLGÄNGLIGHET 
Det är viktigt att Kvinno- 
fridslinjen är tillgänglig 
för så många som möjligt. 
Därför är telefonen öppen 
dygnet runt alla dagar på 
året.  Informationen om 
linjen har översatts till ett 
stort antal språk inklusive 
teckenspråk. Dessutom har 
kort tryckts med punkt-
skrift. 
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NCK:S KUNSKAPSBANK 
VIKTIGT VERKTYG FÖR ATT 
SPRIDA KUNSKAPEN OM VÅLD
Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank är en webbplats för den 
som söker kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och för-
tryck samt våld i samkönade relationer. Tanken är att samla aktuell forskning 
och information från myndigheter om våld på en gemensam webbplats så 
att den är lätt att hitta och kommer fler till nytta. Under 2014 har kunskaps-
banken utvecklats med en ny del, ett nationellt webbstöd som ska underlätta 
kommuners arbete mot våld.

Kunskapsbanken innehåller presentationer av 
forskare och deras projekt, fakta och ämnesguider 
om våld samt publikationer från 16 nationella 
myndigheter, som Socialstyrelsen, Rikspolis-
styrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffer-
myndigheten och Myndigheten för ungdoms- och 
civil samhällesfrågor. Dessutom medverkar samt-
liga länsstyrelser samt organisationen Sveriges 
kommuner och landsting i samarbetet. 

Användarna kan snabbt navigera till aktuell forsk-
ning och kunskap om våld, oavsett om de behöver 
översiktliga sammanfattningar eller kvalificerad 
fördjupning. 

NCK:s kunskapsbank har funnits i drygt fyra 
år och har löpande byggts ut med nya forskare, 
publikationer och nyheter. Sedan starten har 
nära 250 000 publikationer om våld öppnats 
från webbplatsen.

Webbstöd för kommuner 

Under 2014 har NCK i samarbete med länsstyrel-
serna utvecklat ett metod- och kompetensstöd för 
kommuners arbete med mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. 

Webbstödet är kopplat till NCK:s kunskapsbank 
och innehåller praktiskt inriktade texter, publi-
kationer och reportage från verksamheter i olika 
kommuner. Det är specialanpassat för anställda 
som möter våldsutsatta vuxna, barn och vålds-
utövare genom att exempelvis samla de mest re-
levanta publikationerna och konkret information 
som ska underlätta det dagliga arbetet. 

Det nationella webbstödet för kommuner lan-
serades hösten 2014 och utvecklingen fortsätter 
under 2015.

NCK:S KUNSKAPSBANK 2014

• 81 522 publikationer öppnades.

• Forskarnas sidor besöktes 
67 813 gånger.

• Drygt 157 000 besök registrerades.

• De mest besökta sidorna: 
- startsidan med nyheter och kalen-
darium 
- ämnesguiderna ”Vad säger lagen”, 
”Grov kvinnofridskränkning” och  
”Våld i nära relationer”

Det nya nationella webbstödet för kommuner har 
utvecklats av NCK i samarbete med länsstyrelserna.
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UTBILDNING

För att kunna möta det pågående våldet mot 
kvinnor och arbeta förebyggande krävs kunskap 
om mäns våld mot kvinnor, heders relaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer. En 
viktig del i detta är att arbeta med attityder och 
värderingar kring våldet och dess konsekvenser. 

Under de senaste åren har en rad kompetens-
höjande åtgärder genomförts i Sverige, men be-
hovet av ökad kunskap bland studenter och yrkes-
verksamma är fortfarande stort. Att utbilda inom 
kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor utgör 
därför en av hörnstenarna i verksamheten. NCK:s 
mångåriga erfarenhet har skapat en trovärdighet 
som gjort det möjligt att nå ut med utbildning till 
olika samhällssektorer.

Under 2014 har utbildningsenheten fortsatt arbe-
tet med att utveckla, kvalitetssäkra och genomföra 
NCK:s återkommande universitetskurser för 
studenter och yrkesverksamma.

Efterfrågan på NCK:s medverkan i vidareut-
bildningar för yrkesverksamma har varit fortsatt 
stor. Totalt genomfördes ett hundratal externa 
utbildningsaktiviteter under året. Se bilaga 3. 

Intresset för NCK:s utbildningar är stort. 
Förutom de egna universitetskurserna medver-
kar centrumet i en rad grundutbildningar och 
utbildningssatsningar på andra myndigheter runt 
om i landet. Efter önskemål från flera landsting 
har NCK under 2014 utvecklat en utbildarkurs 
för personal inom hälso- och sjukvården som i 
sin tur ska utbilda sina kollegor i ämnet och om 
att fråga patienter om våldsutsatthet. NCK:s 
lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar 
har reviderats och kommit ut i en tredje uppla-
ga lagom till höstterminen 2014. 

Varje år arrangerar NCK nationella introduktionsdagar 
för yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor 
i sitt arbete.
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NCK:s universitetskurser och 
andra utbildningar

Fristående kurser i Uppsala 
universitets ordinarie utbud

NCK:s mest populära universitetskurs är grund-
kursen Våld mot kvinnor, 7,5 hp för studenter som 
läser program som leder till yrken där man kan 
komma att möta våldsutsatta eller våldsutövare. 
Kursen var den första i sitt slag i Sverige när den 
startades år 2001 och numera erbjuds kursen 
varje termin på grund av det stora söktrycket.  
För den som vill fördjupa sig i ämnet finns även 
en påbyggnadskurs, Våld i nära relationer med fo
kus på sårbarhet, fördjupningskurs, 7,5 hp. Kurser-
na genomförs 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 förstå-
else 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, en 
på våren och en på hösten. Kursen ges på halvfart 
under kvällstid i tio veckor. Kursdeltagarna har 
varit studerande från jurist-, sjuksköterske-, läkar-, 
socionom- och psykologprogrammen. Examina-
tion har skett genom aktivt deltagande i undervis-
ningen och individuell hemtentamen.

Våld i nära relationer med fokus på särskild 
sårbarhet, fördjupningskurs, 7,5 hp 

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ämnet 
mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv och kräver förkunskaper motsvaran-
de grundkursen. Den är öppen även för yrkes-
verksamma. Kursen betonar ett intersektionellt 
perspektiv på våld i nära relationer och visar på 
hur våldsutsatta personer som skiljer sig från 
normen kan befinna sig i en särskild sårbarhet. 
Kursen fokuserar på våldsutsatta kvinnors lika 
och olika livssituation och behandlar bland annat 
heders relaterat våld och förtryck, våld i sam-
könade relationer, våld mot kvinnor med funk-
tionsnedsättning, våld mot kvinnor i missbruk och 
unga hbt-personers utsatthet för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Två kurser har genomförts 
under året. Examination har skett i form av aktivt 
deltagande i undervisningen och individuell hem-
tentamen.

Övriga fristående universitetskurser

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

Sedan flera år tillbaka ingår en yrkesövergri-
pande nationell utbildning i NCK:s utbud av 
universitets kurser. Under 2014 gavs kursen två 
gånger på grund av stor efterfrågan, men trots 
detta hade kurserna dubbelt så många sökande 
som det fanns platser. Kursen är en så kallad 
flexibel kurs där närundervisning kombineras med 
distansunder visning. Den pågår under ett halvår 
med kursstart i april och oktober.

Kursen avser att ge grundläggande och fördjupad 
kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot 
kvinnor. Målgruppen är yrkesverksamma som i 
sitt arbete kan komma att möta våldsutsatta och 
våldsutövare. Majoriteten arbetar till vardags i 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller ideella 
organisationer, men bland deltagarna finns även 
kriminalvårdare, tjänstemän/planerare, poliser, 
psykologer och lärare. Examination har skett i 
form av gruppuppgifter och individuell hem-
tentamen.

Att fråga om våldsutsatthet – 
utbildarkurs för personal inom 
hälso- och sjukvården, 15 hp

Det finns i dag vetenskapligt stöd för att vålds-
utsatthet är kopplat till både fysisk och psykisk 
ohälsa och bör efterfrågas som en del i sjuk-
historien då patienter söker inom hälso- och 
sjukvården. Efter önskemål från flera landsting 
har NCK därför utvecklat en kurs för utbildare 
inom hälso- och sjukvården. Kursen innehåller 
pedagogik, didaktik och metodik med inrikt-
ning på vuxnas lärande, speciellt anpassad för 
utbildning inom detta område. Den vänder sig 
till personer som har som uppgift att utbilda sina 
kollegor och ges på kvartsfart för att vara anpassad 
till målgruppens arbetssituation. Kursen är en 

”NCK:s mångåriga  
erfarenhet har skapat en 
trovärdighet som gjort det 
möjligt att nå ut med  
utbildningsmodeller till 
olika samhällssektorer.”
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flexibel kurs där närundervisning kombineras med 
distansundervisning. Examination sker dels genom 
hemtentamen, dels genom planering och genom-
förande av ett utbildningstillfälle på studentens 
arbetsplats. Kursen startade i september 2014 och 
kommer att avslutas i juni 2015. 

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

NCK:s tvärprofessionella utbildarkurs har getts 
för tredje gången höstterminen 2014. Kursen 
vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete 
utbildar kollegor och medarbetare om mäns våld 
mot kvinnor. Kursen avser att ge grunderna inom 
vuxnas lärande i pedagogik, didaktik och metodik 
anpassat för utbildning inom kunskapsområdet 
mäns våld mot kvinnor. Den är en flexibel kurs 
där närundervisning kombineras med distans-
undervisning. Examinering sker genom hemten-
tamen samt planering av ett utbildningstillfälle 
som examineras i ett seminarium. Årets studenter 
arbetade bland annat i socialtjänsten, kriminal-
vården och hälso- och sjukvården. 

Uppdragsutbildningar 

Människohandel

Under hösten 2014 genomfördes för andra gången 
kursen Människohandel – kurs för Polisen, 4,5 hp. 
Kursen ges av NCK i samarbete med avdelningen 
för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet 
och på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Syftet med 
kursen är att ge grundläggande och fördjupad 
kunskap kring rättstillämpningen rörande män-
niskohandel och förbättrad förståelse för brotts-
offrens situation, liksom en ökad medvetenhet 
om egna attityder kring dessa frågor. Kursen hade 
deltagare från polismyndigheter i hela landet.

Utredningsmetodik med inriktning på brott i 
nära relation 

Sedan höstterminen 2014 har NCK tillsammans 
med avdelningen för uppdragsutbildning vid 
Uppsala universitet ansvar för utformandet och 
genomförandet av kursen Utredningsmetodik 
med inriktning på brott i nära relation, 4,5 hp, en 
fortbildningskurs för poliser som ges på uppdrag 
av Rikspolisstyrelsen. NCK ansvarar tillsammans 
med Polishögskolan för kursledarskapet och an-
svarar för examinationen.

Medverkan i universitetskurser

Utredningsmetodik för poliser

För sjunde året har NCK medverkat med föreläs-
ningar på kursen Utredningsmetodik med inriktning 
på brott mot barn och ungdomar, 15 hp för poliser. 
Kursen är en vidareutbildning på uppdrag av 
Rikspolisstyrelsen. Kursansvarig är sedan 2014 
institutionen för kvinnors och barns hälsa tillsam-
mans med avdelningen för uppdragsutbildning vid 
Uppsala universitet.

Medverkan i grundutbildningar vid 
universitet och högskolor

NCK har under året medverkat i flera grundut-
bildningar vid olika universitet och högskolor till 
yrken där man möter våldsutsatta kvinnor, deras 
barn och/eller förövarna. 

För sjuksköterske-, barnmorske-, läkar- och 
psykologprogrammen vid Uppsala universitet har 
NCK skapat en modell med utbildning om våld 
mot kvinnor i så kallade strimmor. Det innebär att 
kunskapsområdet återkommer vid flera tillfällen 
under olika block i utbildningen, i form av både 
föreläsningar och examination. 

Övriga utbildningar

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

Varje år arrangerar NCK nationella introduk-
tionsdagar för yrkesverksamma: Våldsutsatta 
kvinnor – samhällets ansvar. Föreläsningarna ger 
en introduktion till kunskapsområdet och ämnen 
som behandlas är mäns våld mot kvinnor i nära 
relation, barn som lever med våld, män som 
utövar våld samt samhällets ansvar. Under 2014 
utökades antalet dagar till tre för att ge plats för 
föreläsningar om särskild sårbarhet. Kursen vänder 
sig främst till personer som arbetar inom hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och 
frivilligorganisationer. Årets introduktionsdagar 
genomfördes i januari med cirka 180 deltagare.
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Utbildningar och föreläsningar  
på uppdrag av myndigheter och  
organisationer

En betydande del av utbildningsverksamheten 
har bestått av utbildningsuppdrag från andra 
myndigheter samt föreläsningsuppdrag vid kon-
ferenser, utbildningar och seminarier. Uppdragen 
har främst kommit från hälso- och sjukvården, 
Försäkringskassan, rättsväsendet, socialtjänsten 
samt från länsövergripande myndighetsnätverk på 
initiativ från länsstyrelser. 

Hälso- och sjukvård och rehabilitering

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det 
gäller att upptäcka våldsutsatta kvinnor när de 
söker vård. NCK:s regeringsuppdrag om hur häl-
so- och sjukvården kan bli bättre på att upptäcka 
våldsutsatta patienter har fått stor betydelse i 
det praktiska arbetet i många landsting. I dag 
pågår ett aktivt arbete runt om i Sverige med att 
införa handlingsplaner och rutiner om att fråga 
om våld inom allt fler områden inom hälso- och 
sjukvården, och under 2014 har NCK utbildat 
personal i ett flertal landsting och regioner. Även 
Försäkrings kassan och Arbetsförmedlingen har 
efter frågat NCK:s medverkan i utbildning om 
våld i nära relationer och att ställa frågor om 
våldsutsatthet till sina kvinnliga klienter.

Länsstyrelserna

NCK har medverkat i utbildningsdagar som initie-
rats av Länsstyrelserna inom regeringsuppdraget 
att i enlighet med det fjärde jämställdhetsmålet 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utbildningarna 
har ofta varit myndighetsgemensamma och inklu-
derat även idéburna organisationer för att stärka 
samverkan i omhändertagandet av våldsutsatta. 

Utbildningsmaterial

NCK:s utbildningsenhet arbetar kontinuerligt 
med att inventera, sprida, utveckla och skapa 
nytt utbildningsmaterial för att utbilda inom 
kunskaps området mäns våld mot kvinnor, heders-
relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. 

Läroboken Våldsutsatta kvinnor 
– samhällets ansvar

NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – sam hällets 
ansvar (Studentlitteratur) används förutom i 
NCK:s egna utbildningar i flera andra kurser vid 
universitet och högskolor samt inom myndig-
heter och organisationer. Boken gavs ut första 
gången 2003 och reviderades 2008, och i augusti 
2014 publicerades en tredje omarbetad upplaga. 
Revideringen innefattar förutom uppdateringar 
och generella omarbetningar också två helt nya 
kapitel: ett om kopplingen mellan maskulinitets-
normer och våld och ett om vikten av samverkan 
inom och mellan de samhällsaktörer som ska 
stödja våldsutsatta kvinnor. 

Utbildningsseminarium

I november anordnade NCK ett nationellt se-
minarium med utbildningstema, Att utbilda om 
mäns våld mot kvinnor. Programmet omfattade en 
presentation av den nya läroboken, en tillbaka-
blick på NCK:s 20-åriga erfarenhet av att utbilda 
inom detta kunskapsområde, en diskussion om 
hur ny teknik och e-lärande kan användas i ökad 
utsträckning för att utveckla undervisningen samt 
en föreläsning om lärandeprocessen när det gäller 
att utbilda yrkesverksamma. 

NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor –  
sam hällets ansvar.
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ENHETEN FÖR KUNSKAPS-
SAMMANSTÄLLNING OCH 
ANALYS AV FORSKNINGSBEHOV

En central uppgift för enheten för kunskapssammanställning och forsknings-
behov är att överblicka aktuell forskning på området och göra den mer 
tillgänglig. Den viktigaste kanalen för detta är NCK:s kunskapsbank, en webb-
plats som samlar information om våld från övriga nationella myndigheter som 
verkar inom området samt landets länsstyrelser. På hösten 2014 ut ökades 
kunskapsbanken med ett nationellt metod- och kompetensstöd som är sär-
skilt anpassat för socialtjänstens behov. Under året har enheten också arbetat 
med en kunskaps- och forskningsöversikt om våld mot äldre. 

Genom att göra ny kunskap och information om 
ämnesområdet mäns våld mot kvinnor, hedersre-
laterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer tillgänglig för såväl allmänhet som 
yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor 
i sitt arbete utgör NCK en länk mellan forskning 
och praktik. Enheten för kunskapssammanställ-
ning och analys av forskningsbehov har till uppgift 
att med ett tvärvetenskapligt perspektiv över-
blicka och analysera forskning och erfarenhets-
baserad kunskap inom området. 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. En-
hetens medarbetare medverkar även i centrumets 
utbildnings- och föreläsningsuppdrag.

Under 2014 har arbetet på enheten i stor 
utsträckning präglats av uppgiften att sprida re-
sultaten från befolkningsundersökningen Våld och 
hälsa som publicerades i början av året.  

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är centrumets mest effek-
tiva kanal för att nå ut med ny forskning och nya 
rapporter. Grundtanken är att användarna snabbt 
ska kunna navigera till aktuell forskning om våld, 
oavsett om de behöver översiktliga sammanfatt-
ningar eller kvalificerad fördjupning. 

Kunskapsbanken samverkar med och publicerar 
material från 16 nationella myndigheter, organi-
sationen Sveriges Kommuner och Landsting samt 

länsstyrelserna. Dessutom medverkar över 125 
forskare från olika universitet och högskolor med 
presentationer av sin forskning. 

På hösten 2014 startades en ny avdelning på 
webbplatsen: Webbstöd för kommuner. Det är ett 
metod- och kompetensstöd anpassat för social-
tjänstens arbete som har utvecklats av NCK  i 
samarbete med länsstyrelserna. Syftet är att möta 
behovet av samordnad information för kom-
munerna inom områdena mäns våld mot kvin-
nor och våld i nära relationer. Kunskapsbankens 
redaktör håller genom kontinuerlig omvärlds-
bevakning webbplatsen uppdaterad med nyheter 
och nya publikationer. De mest besökta sidorna 
är de ämnes guider som handlar om våld i nära 

Forskare från olika lärosäten presenterar sin forskning på 
särskilda sidor i NCK:s kunskapsbank. 
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rela tioner samt om barn som upplever våld. 
Under 2014 öppnades drygt 81 000 publikationer 
i fulltext, vilket motsvarar omkring 220 öppnade 
publikationer om dagen.

I februari publicerades rapporten Våld och hälsa 
–  en befolkningsstudie om kvinnors och mäns 
våldsutsatthet och kopplingen till hälsa (NCK- 
rapport 2014:1). I samband med att rapporten 
presenterades skapades en särskild temasida om 
studien på webbplatsen med länkar till rapporten, 
en översikt av det svenska och internationella 
forskningsläget samt enkäterna i studien. Denna 
sida har under året varit en av de mest besökta på 
NCK:s kunskapsbank. 

Under året har arbetet med att sprida informa-
tion om NCK:s kunskapsbank och nå ut till fler 
användare fortsatt. Kunskapsbankens redaktör 
har presenterat NCK:s verksamhet och kunskaps-
banken vid utbildningsdagar på åtta länsstyrelser 
under året. På senhösten visades det nya webbstö-
det vid fem nationella konferenser som ordnats av 
Socialstyrelsen i samband med att nya föreskrifter 
för våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) trätt 
i kraft.

Rapport 

Våld mot äldre kvinnor 

Under 2014 har enheten arbetat med att ta fram 
en forsknings- och kunskapsöversikt rörande 
våld mot äldre kvinnor. Inom ramen för arbetet 
har en genomgång av såväl svensk som interna-
tionell forskning gjorts. Vägledande frågor för 
genomgången har varit i vilken utsträckning 
äldre kvinnor utsätts för våld, vilka uttryck våldet 
tar och vilka förövarkategorier som är aktuella. 
Forsknings- och kunskapsöversikten kommer att 
publiceras under 2015.

Externa uppdrag

Medarbetare på enheten har under 2014 deltagit 
i referensgrupper och haft externa föreläsnings-
uppdrag, bland annat vid Brottsoffer myndighetens 
studiedagar, länsstyrelsernas interna nätverk för 
uppdragsområdet våld mot kvinnor och barn samt 
konferensen Nordiskt Forum. Se bilaga 2 och 3.

Enheten ansvarar för centrumets kontakter med 
EIGE (Europeiska jämställdhetsinstitutet) och 
under 2014 gjordes ett besök på huvudkontoret 
i Vilnius.

”Grundtanken är att  
användarna snabbt ska 
kunna navigera till aktuell 
forskning om våld, oavsett 
om de behöver översiktliga 
sammanfattningar eller 
kvalificerad fördjupning.” 
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Forskningsprojekt

I NCK:s uppdrag ingår att bedriva forskning och 
metodutveckling med anknytning till den kliniska 
verksamheten. Forskningen vid NCK bedrivs i 
samarbete med institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Uppsala universitet.

I februari 2014 presenterades Våld och hälsa 
– en befolkningsundersökning om kvinnors och 
mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa 
(NCKrapport 2014:1), den första basrapporten 
i NCK:s nationella prevalensstudie om förekom-
sten av våldsutsatthet bland kvinnor och män i 
ett livs- och befolkningsperspektiv. I studien, som 
genomförts i samarbete med forskare från Umeå 
universitet, undersöks även kopplingen mellan 
våldsutsatthet och fysisk och psykisk hälsa. 

Studien har rönt stort intresse och presenterats 
vid ett flertal semi narier. Forskningsprojektet har 
nu övergått i sin nästa fas där olika delområden 
studeras. 

I ett doktorandarbete på institutionen för 
kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet 
studeras våld mot kvinnor med särskild inriktning 
mot sexuella övergrepp. 

Handledning av doktorander och studenter har 
fortsatt under 2014.

NCK:s vetenskapliga råd

NCK har ett vetenskapligt råd som bistår centru-
met med stöd i forsknings- och metodutvecklings-
frågor. Rådet består av disputerade forskare med 
lång vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden 
som har betydelse för NCK:s verksamhet: medi-
cin, juridik, kriminologi samt psykologi.

Metodutveckling

Nordiskt projekt om hot- och 
riskbedömning

Inom ramen för Nordiska ministerrådet under 
Finlands ordförandeskap 2011 grundades ett 
nordiskt nätverk av myndigheter som arbetar med 
frågor om våld i nära relationer. Under 2013 och 
2014 har NCK deltagit i arbetet med rapporten 
Riskbedömning vid partnervåld. Erfarenheter och 
utmaningar i de nordiska länderna som koordine-
rats från Finland. Den publicerades i april 2014.

Omhändertagande av sexualbrottsoffer

I samverkan med Polismyndigheten i Uppsala 
län och Åklagarkammaren i Uppsala bedriver 
NCK regelbundet kvalitetssäkringsprojekt för ett 
förbättrat omhändertagande av sexualbrottsoffer 
inom respektive myndighet. Under 2014 utökades 
samverkan med den nationella förstudie om sexu-
ella övergrepp som Rikspolisstyrelsen genomförde 
under året.

Kvinnofridslinjen

Under 2014 har NCK bedrivit metodutveckling 
inom ramen för det pågående regeringsuppdraget 
att utveckla den nationella stödtelefonen Kvin-
nofridslinjen (U2011/3939/JÄM). Detta arbete 
beskrivs närmare på sidan 10.  

Samlat vårdkoncept

Under 2014 fortsatte det strukturerade arbetet 
med att följa och utvärdera omhändertagandet av 
våldsutsatta kvinnor på kvinnofridsmottagningen 
vid NCK:s kliniska enhet, kvinnofridsenheten 
vid Akademiska sjukhuset. 

FORSKNING OCH 
METODUTVECKLING

I februari 2014 publicerades den första basrapporten i NCK:s nationella 
befolknings undersökning om våld och hälsa. Forskningen och metodutveck-
lingen på NCK är nära knutna till den kliniska verksamheten och syftet är 
att höja kvaliteten på stödet till våldsutsatta kvinnor genom att utveckla nya 
metoder som bygger på vetenskaplig grund.
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Att ställa frågan om våld

NCK:s regeringsuppdrag om hur hälso- och sjuk-
vården kan bli bättre på att upptäcka att patienter 
har utsatts för våld har fått stor betydelse för att 
utveckla hälso- och sjukvårdens insatser mot våld 
under de senaste åren. 

Uppdraget presenterades i form av antologin Att 
fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen 
där ett tjugotal specialister från olika verksam-
hetsområden inom sjukvården medverkade. 
Samtliga drog slutsatsen att frågor om våld bör 
ställas till alla kvinnliga patienter inom respekti-
ve område. Som komplement tog NCK fram ett 
utbildningsmaterial och korta filmer. 

Såväl rapporten som utbildningsmaterialet har 
fått stor spridning. Många landsting arbetar i dag 
aktivt med att införa handlingsplaner och rutiner 
om att fråga om våld inom allt fler områden. Efter 
önskemål från flera landsting har NCK under 
2014 utvecklat en utbildarkurs för personal inom 
hälso- och sjukvården som i sin tur ska utbilda 
sina kollegor i ämnet med inriktning på att ställa 
frågor om våld till patienter. 

Även inom myndigheter som socialtjänsten 
och Försäkringskassan har frågor om våld börjat 
ställas. Under 2014 har NCK medverkat med 
utbildningsinsatser i Försäkringskassans arbete för 
att identifiera våldsutsatta kvinnor och förbättra 
samarbetet med hälso- och sjukvården och kom-
munerna för att underlätta för den våldsutsatta 
kvinnan i samband med sjukskrivningar.

Den modell som NCK och Försäkringskassan 
i Uppsala har utarbetat för att ställa frågor om 
våld i samband med rehabiliteringsutredningar 
har blivit uppmärksammad på flera håll i landet.  
Förutom rutiner för att fråga om våld omfattar 
modellen en strukturerad plan för att öka kompe-
tensen om våld bland personalen på Försäkrings-
kassan.

Dokumentation i elektronisk 
patientjournal

Övergången till elektroniska patientjournaler har 
ställt nya krav men också skapat nya möjligheter 
för hälso- och sjukvården. I samarbete med NCK 
har Landstinget i Uppsala län utvecklat en så 
kallad sökordsmall för dokumentation av frågor 
om våldsutsatthet i den elektroniska patient-
journalen. I denna kan även beslutsunderlag som 
vårdprogram och blanketter läggas in, så att de 
automatiskt visas när en läkare dokumenterar att 
en patient har utsatts för våld. Detta ökar förut-

sättningarna för ett enhetligt omhändertagande. 
Utdata från dokumentationen följs noggrant upp 
för att följa hur många patienter som tillfrågats. 

Av säkerhetsskäl har sökordet Våldsutsatthet i 
nära relationer skyddats så att uppgifterna om 
våld inte kan läsas via nätet av de patienter som 
i dag kan nå sin egen journal via internet. Detta 
ökar tryggheten både för personal och patient när 
frågan om våldsutsatthet ställs. Att sökordet ska 
skyddas på detta sätt har under 2014 även slagits 
fast i det nationella regelverket som fastställts av 
Inera, som koordinerar landstingens och regioner-
nas gemensamma e-hälsoarbete. 

Förslag på rutinfrågor om våld
Kvinnor berättar mycket sällan spontant att de har utsatts för våld, men studier visar att de 
allra flesta inte har något emot att få frågor om detta.

Frågan kan ställas på olika sätt. Här nedan följer några exempel på frågor som har visat sig 
fungera väl. Det viktiga är att frågan ställs, att man talar med patienten/klienten i enrum och 
att den som frågar har beredskap för att ta emot svaret. Därför ska det finnas lokalt förank-
rade handlingsplaner och rutiner för detta. 

Många uppskattar om det framgår att alla patienter/klienter tillfrågas och att anledningen 
är att våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem med stark negativ inverkan på 
hälsan.

Ibland kan det vara lämpligt att börja med mer allmänna frågor om en persons förhållande 
till sin partner innan man ställer mer direkta frågor om våld. Både direkta eller indirekta 
frågor fungerar. 

Exempel på frågor:

• Jag vet inte om det är ett problem för dig, men många av dem vi träffar i arbetet har upp-
levt våld i sina relationer. Vi har därför börjat fråga alla rutinmässigt om detta. Har du blivit 
utsatt för våld av någon i din familj?

• Eftersom många av de kvinnor jag träffar i mitt arbete lever med någon som skadar eller 
hotar dem, frågar jag alla om övergrepp. Har du blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld?

• Det är vanligt att kvinnor har erfarenheter av att bli utsatta för våld och hot och det ger 
effekter på hälsan, därför brukar vi fråga alla om detta. Är det okej?
- Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig?
- Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå, hota eller kränka dig?
- Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?
- Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?
- Är du rädd för någon i din omgivning?

• Hur har du det egentligen, vi vet att många är utsatta för våld och hot, har du känt dig 
hotad? Har du blivit slagen?

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på uppdrag av regeringen med att höja kunskapen 
på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. I NCK:s 
kunskapsbank finns forskning och erfarenhetsbaserad kunskap tillgänglig genom ämnesguider, presentationer av forskare, 
publikationer från myndigheter samt litteraturtips. NCK:s driver också Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, Sveriges nationella 
stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga.

Läs mer på NCK:s webbplatser: 
www.nck.uu.se
www.nck.uu.se/kunskapsbanken

ww.kvinnofridslinjen.se

Att ställa frågan om våldsutsatthet       
Lokal rutin Uppsala

Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande i Sverige liksom internationellt och har långtgående konsekven-
ser för hälsan, vilket visats i många vetenskapliga studier. Försäkringskassan har därför antagit en handlingsplan 
som innebär att alla kvinnliga klienter ska tillfrågas om våld.

Många berättar inte spontant om våldet och det är därför viktigt att vi som personal vågar fråga om våld och har 
beredskap att hantera svaret. Bästa sättet att få reda på om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld föreligger är att 
ställa en direkt fråga till kvinnan enskilt. Använd auktoriserad tolk vid behov. Du kan alltid kontakta kvinnofrids-
mottagningen för konsultation och råd.    

• Dokumentera åtgär-
der som vidtas i enlig-
het med Försäkrings-
kassans vägledning. 

• Vid misstanke om att 
barn far illa, diskutera 
ärendet med enhets-
chef för handläggning. 

• Informera om Försäk-
ringskassans sekretess. 

Föreligger våld?

Erbjud kontakt med kvinnofridsmottagningen vid 
Akademiska sjukhuset.

• Kontakta kvinnofrids-
mottagningen vid 
Akademiska sjukhuset, 
018-611 97 92 eller 
018-611 29 97.

• Akuttid finns alla varda-
gar, alternativt kan tid 
bokas till en annan dag 
om så önskas.

• Kvinnofridsmottagning-
en samordnar nödvän-
diga kontakter och gör 
en riskbedömning.

Erbjud kort med telefon-
nummer till kvinnofrids-
mottagningen och 
Kvinnofridslinjen 
020-50 50 50 som har 
öppet dygnet runt.

• Ge kvinnan ett kort 
med telefonnummer 
till kvinnofridsmottag-
ningen och Kvinno-
fridslinjen  
020-50 50 50 (har 
öppet dygnet runt).

• Vid behov, kontakta 
akutsjukvården eller 
primärvården.

Kvinnan tackar nejKvinnan tackar ja

JA NEJ

Framtagen i samarbete med  Nationellt centrum för kvinnofrid 2014

Flödesschema utvecklat för Försäkringskassan i Uppsala.
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Mässor och konferenser ger goda möjligheter att nå ut  
med information om NCK:s verksamhet till olika  
yrkesgrupper. 

Informationsenheten ska öka kännedomen om 
NCK:s verksamhet och bidra till att centrumets 
kunskap och resurser sprids och kan bli till kon-
kret hjälp för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

De främsta målgrupperna för kommunikations-
arbetet är yrkesverksamma som möter vålds-
utsatta kvinnor i sitt arbete, studenter, besluts-
fattare, journalister och – i synnerhet när det 
gäller stödtelefonen Kvinnofridslinjen – vålds-
utsatta kvinnor och deras närstående.

Enheten ansvarar för omvärldsbevakning i olika 
medier, och följer även utvecklingen av nya 
mediekanaler och sociala medier för att utreda 
hur dessa bäst kan användas i NCK:s interna och 
externa kommunikation.

En av informationsenhetens viktigaste uppgifter 
är att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen 
för att nå ut till så många våldsutsatta kvinnor 
som möjligt. Regeringsuppdraget för kvalitets-
säkring och metodutveckling för Kvinnofridslinjen 
under perioden 2011 -2014 har gjort det möjligt 
att intensifiera arbetet och göra stödtelefonen 
mer känd. Genom regionala satsningar har 
kännedomen ökat även i de delar av landet där 
stöd telefonen har varit mindre känd. Särskilda 
satsningar har även gjorts för grupper som av 
olika skäl är svårare att nå, exempelvis på grund 
av språkhinder eller olika typer av funktions-
nedsättningar. 

En viktig kanal för att sprida kunskap och infor-
mation är NCK:s kunskapsbank, som utvecklats 
och drivs i nära samarbete mellan informations-
enheten och enheten för kunskapssammanställ-
ning och analys av forskningsbehov. Under 2014 
har NCK i samarbete med länsstyrelserna utveck-
lat en särskild avdelning på webbplatsen med ett 
anpassat webbstöd för socialtjänsten.

INFORMATION

Mäns våld mot kvinnor var en uppmärksammad fråga i medier och debatter 
under valåret 2014, vilket satte sin prägel på informationsenhetens arbete. 
I februari publicerades NCK:s forskningsstudie Våld och hälsa, som fick ett 
stort genomslag. Numret till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
spreds både i traditionella och sociala medier, beställningarna av rapporter 
och informationsmaterial ökade och webbplatserna noterade besöksrekord.
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Webbplatser och sociala medier

NCK:s tre webbplatser har en tydlig uppdelning 
efter olika målgrupper, och ska fortsätta att ut-
vecklas enligt sina profiler. Samtidigt ska det vara 
tydligt att samtliga har NCK som avsändare och 
att de kompletterar varandra. 

NCK har ökat sin närvaro i sociala medier under 
2014. Centrumet är fortsatt aktivt på mikro-
bloggen Twitter och använder det i första hand 
som en kanal för att sprida NCK:s pressmedde-
landen och nyhetsbrev, tipsa om rapporter och 
seminarier samt sprida numret till Kvinnofrids-
linjen. Informationsavdelningen svarar också på 
de frågor som riktas till @KvinnofridNCK från 
andra Twitter användare.

Sedan tidigare har Kvinnofridslinjen en sida på 
det sociala nätverket Facebook. Under året ökade 
antalet personer som ”gillar” sidan till över 2 000.  
Syftet är även här att sprida numret till Kvinno-
fridslinjen.

nck.uu.se

NCK:s webbplats vänder sig framför allt till 
yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor 
i sitt yrke, men också till studenter, politiker, jour-
nalister och andra som är intresserade av frågorna. 
NCK:s kunskapsbank är en viktig del av webb-
platsen och har en egen startsida. 

I anslutning till lanseringen av rapporten Våld 
och hälsa publicerades en särskild temasida 
med kompletterande information om studien 
och forsknings projektet.

En samlingssida för NCK:s filmade material har 
också publicerats under året.

Under 2014 gjordes över 157 000 besök på 
webbplatsen, vilket är en ökning från 2013. En 
bidragande orsak till ökningen är lanseringen av 
det nya webbstödet för kommuner, som utveck-
lats av NCK i samarbete med Länsstyrelserna. För 
att underlätta arbetet i kommunerna har NCK:s 
kunskapsbank fått en särskild ingång för kommu-
ner, där relevant material för socialtjänsten har 
samlats. 

kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt kom-
plement till den nationella stödtelefonen. Den 
vänder sig i första hand till våldsutsatta kvinnor 
och deras anhöriga, men också till yrkesverksam-
ma som arbetar med frågorna. Totalt hade webb-
platsen nära 324 000 besök under 2014, med en 

kraftig besökstopp i slutet av året. Det motsvarar 
omkring 887 besök per dag. 

Kvinnofridslinjens webbplats hade i december 
kort information på 27 språk förutom svenska 
samt en film på teckenspråk. Webbplatsen är 
översatt till lättläst svenska och engelska, och har 
en funktion för uppläsning av text. Under 2014 
kompletterades den flerspråkiga informationen 
med en informationstext på syrianska/arameiska.

I slutet av året publicerades en webbenkät på 
webbplatsen med frågor om på vilka sätt besökar-
na helst skulle vilja kunna kontakta Kvinnofrids-
linjen.

akademiska.se

Kvinnofridsenhetens sidor på Akademiska sjuk-
husets webbplats har en tydligt lokal profil med 
information till patienter och yrkesverksamma 
om NCK:s kliniska verksamhet. Syftet är att den 
våldsutsatta kvinnan ska känna sig trygg inför 
besöket på kvinnofridsmottagningen och att 
personal på sjukhuset snabbt ska kunna kontakta 
kvinnofridsenheten för stöd och råd.

Under 2014 har informationen till yrkesverksam-
ma utökas ytterligare, och patientinformationen 
om processen kring en undersökning efter ett sex-
uellt övergrepp har uppdateras. Webbplatsen har 
också fått en följsam webbdesign, vilket gör att 
den anpassas automatiskt efter skärmens storlek. 

Totalt hade kvinnofridsenhetens startsida på 
webbplatsen 2 708 besök under 2014.

tisdag 15 juli 201410
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Nyheter 

Våld mot kvinnor.

Sommaren värst för den som 
lever med våldsam partner
Relationsvåld mot kvinnor ökar 
under sommaren. Flest anmäl-
ningar kommer in under semes-
termånaderna, visar statistik 
som DN tagit fram. 

– Samhället tar semester och 
myndigheter som ger kvinnor 
stöd har begränsade möjlig-
heter, säger Åsa Witkowski, 
verksamhetschef för Kvinno-
fridslinjen.

Emma Löfgren
emma.lofgren@dn.se

○○Förra året anmälde nästan 2○000 
kvinnor i månaden att de blivit 
misshandlade av en närstående un
der sommaren. 

Det är en ökning som skett suc
cessivt de senaste tio åren. 2004 
handlade det om ungefär 1○500 
 anmälningar per månad, visar sta

tistik från Statistiska Centralbyrån, 
SCB, som DN har tagit fram.

Statistiken visar också att det är 
flest som anmäler just under som
maren. Juni, juli, maj och augusti 
har de fyra första platserna när 
man sammanställer alla fall av 
misshandel mot kvinna, där föröva
ren är någon hon känner, under en 
tioårsperiod.

– Jag tror att  sommarperioden är 
en tidpunkt när man är expone
rad, man blir ännu mer utsatt för 
man är mer tillsammans i familjen 
och det ställs högre krav på famil
jen. Det resulterar i mer bråk och 
mer våld. Att våldet ökar under 
 sommaren är något man har sett 
under åren, säger Åsa Witkowski.

December hamnar också högt i 
sammanställningen, även den en 
månad där många har längre ledig
het.

Ledighet och alkohol triggar 
destruktiva beteenden, enligt Åsa 
Witkowski. Kvinnor som lever 
i○○våldsamma relationer blir mer 
utsatta när arbetet inte finns som 
andningspaus. 

– Många som ringer  till oss säger 
att de är så isolerade att de inte har 
någon annan att tala med. Till var
dags kanske det åtminstone finns 
kolleger, på semestern är hon bara 
hemma med förövaren.

Kvinnofridslinjen är en natio
nell stödlinje och till skillnad från 
många andra stödinsatser riktade 
mot våldsutsatta kvinnor stänger 
den inte under sommaren. 

–○Kvinnofridslinjen har öppet 
24 timmar om dygnet sju dagar 
i veckan. Vi kan komma in när 
andra verksamheter släcker ner, 
andra kan hänvisa till oss. På det 
viset tycker jag att samarbetet har 

utvecklats väldigt bra. Vi har öppet 
när andra går på semester, säger 
Åsa Witkowski.

Stödlinjen finns också som hjälp 
för oroliga vänner, eller personer 
som arbetar med stödinsatser och 
kanske är ensamma på sin arbets
plats under sommaren.

–○Man kan ringa till oss och få bol
la med någon annan professionell. 
Bara det tror jag gör att man orkar 
arbeta. Vi fyller dubbla funktioner, 
både för anhöriga, de som arbetar 
med frågan, eller de utsatta.

Karin Svensson är  ordförande 
för Riksorganisationen för kvinno
jourer och tjejjourer i Sverige, Roks. 
Hon säger att man vet att våldet på
går hela tiden, men tror också att 
många blir mer utsatta under se
mestertider.

–○Bilden jag har är att våldet fort
löper året runt, men semestertider 
kan ändra individers olika möjlig

het att ta kontakt och få hjälp, säger 
hon.

Hon tycker också att semester
tider påverkar hjälpinsatserna.

–○Våra boenden brukar vara re
lativt fulla hela sommaren. Kanske 
för att det är ännu svårare att slussa 
vidare då, bostadsbolagen har se
mester och den fortsatta hjälpked
jan inte håller.

Det Karin Svensson  skulle önska är 
att semestervikarier inom social
tjänsten, polisen och sjukvården 
fick bättre utbildning gällande att ta 
hand om våldsutsatta kvinnor.

–○Vissa är väldigt insatta och duk
tiga, men en del har inte samma 
kunskap. Det måste finnas en väl
digt stor tillgänglighet och tid att ta 
emot och förstå det man möter och 
hur man går vidare. Saker får inte 
bli liggande till ordinarie personal 
kommer i gång igen.

Misshandlade Maria: Han fick knappt
ett års fängelse – jag fick livstid i rädsla
Semestertider var värst för ”Ma-
ria”, som levde med en våldsam 
man i nästan två år. Jobbet var 
hennes andningshål och tack 
vare en kollega lyckades hon till 
slut fly. Mannen dömdes i  tings-
rätt och hovrätt till ett års fäng-
else för misshandeln av Maria. 
Själv fick hon en livstid i  rädsla. 
Här är Marias berättelse.

”Vi träffades genom gemensamma 
vänner. Han hade talets gåva och 
en förmåga att få mig att känna mig 
som den enda kvinnan i världen. 

Han tog hand om mig. Han an
strängde sig för att vara romantisk, 
han gav mig blommor och stora 
gester, men efter ett tag letade sig 
pikar in i de vackra orden. För att 
göra honom nöjd valde jag andra 
kläder och började sminka mig 

dagligen. Ändå förvandlades kom
plimangerna till elakheter.

Jag var ful, jag var värdelös och 
jag kunde inte längre göra någon
ting rätt. Jag tvingades fråga om lov 
om jag ville träffa någon vän, de 
enda som jag inte behövde tillstånd 
för att träffa var mina föräldrar. 
Alla pengar jag fick in tog han och 
spelade bort.

Självförtroendet jag en  gång haft 
bröts ner, den starka tjejen jag varit 
försvann. Jag blev en undergiven 
skugga. Sen kom slagen och hoten, 
”jag kommer döda dig och gräva 
ner dig i skogen och ingen kommer 
sakna dig eller hitta dig” var det 
vanligaste.

Jag skulle sköta hemmet fläckfritt 
och laga mat, köpte jag till exempel 
fel sorts mjölk straffades jag.

Han filmade när vi hade sex och 
tvingade mig att posera leende 
i○○underkläder. Sedan hotade han 
att skicka bilder och filmer till vän
ner och familj.

Om jag sa något om att lämna 
honom, hotade han att döda eller 
skada mina föräldrar eller vänner. 
Han bröt min arm, slog mig hårt 
på kroppen, han spottade på mig, 
kallade mig hora.

Värst var det under semester
tid. Jobbet var en trygg plats, dit 
hindrade han mig aldrig från att 
gå och dit kunde han heller inte ta 
sig in. Under lediga dagar skulle 
jag vara hemma och passa upp på 
honom. 

Jobbet var mitt andningshål och 
min räddning och det var tack vare 
en kollega jag lyckades fly till slut.

Jag sprang hem till henne och 

hon hjälpte mig att anmäla, själv 
var jag helt väck efter allt som hade 
hänt. Anmälan lades ner. Han 
började skicka sms, chatta, ringa, 
komma förbi, allt för att få tillbaka 
mig. 

Efter ett tag  träffade jag en kille 
jag varit intresserad av innan jag 
träffade min expojkvän och vi blev 
ett par.

Natten mitt ex fick veta det kom 
han hem till mig. Vi började tjafsa, 
jag bad honom försvinna. Vi skrek 
på varandra, sedan började han slå 
mig, hårt, slängde in mig i○○köks
bänken, rev mig, tryckte ner mig 
i○○marken. Han satte sig på mig och 
försökte kväva mig och efter det 
blev allting svart.

Jag vet inte hur länge jag låg där, 
men när jag vaknade till var han 

kvar. Jag tog mig upp och försökte 
fly, varpå han försökte strypa mig 
igen innan jag lyckades slå mig 
fri och springa. Det sista jag hör 
från honom är ”anmäler du mig så 
dödar jag dig”.

Men jag ringer  polisen, anmäler 
och det blir rättegång. 

Han fick knappt ett års fängelse 
för misshandel. 

Jag fick livstid i rädsla.
Jag och min man tvingas leva 

skyddade. Inget som händer oss 
eller som görs får skrivas ut, inga 
bilder får läggas ut, vi får ständigt 
planera tillvaron och ha ögon 
i○○nacken för att hålla oss skyddade.

Skulle han hitta mig tvivlar jag 
inte på att han avslutar det han 
påbörjade och dödar mig.”
Berättat för Emma Löfgren
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I Sverige dödas i snitt en kvinna var 
tredje vecka av en man som hon har 
eller haft en nära relation med. 

Det finns en bred politisk enighet 
i Sverige om samhällets ansvar för 
att motverka våldet, lagstiftningen 
har skärpts i flera omgångar och 
stödet till brottsoffer har förbätt-
rats. Men det finns mycket kvar att 
göra.

Varje år polisanmäls tusentals fall 
av misshandel och sexuella över-
grepp mot kvinnor. 

Den nationella stödtelefonen 
Kvinnofridslinjen, som drivs 
av Nationellt centrum för kvin-
nofrid (NCK) vid Uppsala univer-
sitet och Akademiska sjukhuset, 
har sedan starten 2007 besvarat 
över 170 000 samtal.

NCK:s studie ”Våld och hälsa” visar 
att det finns starka kopplingar mel-
lan utsatthet för våld och fysisk och 
psykisk ohälsa senare i livet. Kvin-
nor som utsätts för våld har i högre 
grad än andra symtom på depressi-
on, ångest, mag- och tarmproblem, 
huvudvärk, yrsel, självskadebete-
ende och riskbruk av alkohol. Inte 
minst ger det sexuella och psykiska 
våldet följder.

Att stoppa våldet mot kvinnor 
är en jämställdhetsfråga och en 
folkhälsofråga.

Alla som möter våldsutsatta kvin-
nor och barn i sitt arbete, inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
rättsvårdande myndigheter, behö-
ver ha kunskaper om våld. De behö-
ver ha kännedom om våldets dy-
namik och effekter, veta hur de ska 
fråga om våldsutsatthet på tryggt 
sätt och vad de ska göra med svaret.

En läkare på en vårdcentral måste 
veta att våldsutsatthet inte behöver 
synas utanpå kroppen, men kan 
vara en bidragande orsak till en 

lång rad symtom som magont, svår 
huvudvärk, hjärtklappning och dif-
fusa smärttillstånd. 

Med kunskap om hur komplex 
uppbrottsprocessen är kan per-
sonalen inom socialtjänsten för-
stå varför en kvinna återvänder 
till den våldsamma partnern. 
Kunskap är avgörande för att 
förändra attityder i samhället 
och för att bedriva förebyggande 
arbete.  

Första november trädde Europarå-
dets konvention om förebyggande 
och bekämpning av våld mot kvin-
nor och våld i hemmet, den så kall-
lade Istanbulkonventionen, i kraft i 
Sverige. Nu finns för första gången 
ett juridiskt bindande dokument 
på Europanivå om hur mäns våld 
mot kvinnor ska bekämpas. I kon-
ventionen betonas att yrkesgrupper 
som möter brottsoffer och förövare 
ska få grundläggande utbildning 
om våldet och dess konsekvenser.

De studenter som i sin framtida 
yrkesroll kommer att möta 
våldsutsatta måste få rätt kun-
skap redan från början, under 
sin grundutbildning.

De behöver lära sig om normalise-
rings- och uppbrottsprocesserna, 
förstå vilka effekter våldet får och 
veta hur de ska tillämpa kunskapen 
i praktiken.

I dag kan de som utbildar sig till 
exempelvis socionom, läkare och 
sjuksköterska på universitet och 
högskolor i Sverige komma ut i yr-
keslivet utan att ha fått någon som 
helst kunskap om mäns våld mot 

kvinnor. Det är oacceptabelt. 
I många landsting och kommu-

ner sker nu ett engagerat arbete 
för att förebygga våld mot kvinnor, 
män och barn samt ge stöd till de 
som blivit utsatta. Vi vet att intres-
set för att lära sig mer om våld är 
stort hos yrkesverksamma och 
studenter. NCK:s universitetskurser 
är ständigt fulltecknade och NCK 
är ofta ute och föreläser runt om i 
Sverige. Hösten 2014 utbildar vi fler 
än någonsin. Men det finns många 
fler som behöver utbildning. 

Det borde ligga i högskolornas 
och universitetens intresse att se 
till att förbereda studenterna för 
den verklighet de kommer att möta 
i arbetslivet, så att de kan ge kom-
mande patienter och klienter pro-
fessionellt bemötande och stöd.  

Det är dags att kommuner och 
landsting tar ansvar för att per-
sonalen har kunskap om våld.

Om inte de anställda har med sig 
detta från sin grundutbildning, 
måste arbetsgivaren se till att de 
utbildas på arbetsplatsen – och att 
de fortbildas kontinuerligt. Arbetet 
mot våld kräver uthållighet. 

Det finns kunskap. Nu måste vi 
se till att den används och kommer 
till nytta. 

Gun Heimer
professor, chef, NCK

Anna Berglund
utbildningschef, NCK

Utbilda om våldet

Det är oacceptabelt att det i så många yrken 
 saknas kunskap om mäns våld mot kvinnor, 
skriver Gun Heimer och Anna Berglund.

Mäns våld mot kvinnor

"
Det är dags att 
 kommuner och 

landsting tar ansvar för 
att personalen har 
 kunskap om våld.

Från 1 november. Europarådets nya konvention betonas att yrkesgrupper 
som möter brottsoffer och förövare ska få utbildning, skriver Gun Heimer 
(bilden) och Anna Berglund. Foto: Bodil Contreras Rudberg

Anna 
 Berglund

FN-dag
Mot kvinnovåld

●● I dag 25 november är det FN:s 
internationella dag för avskaffan-
det av våld mot kvinnor. Över hela 
världen uppmärksammas våldet 
som är ett av de största hoten mot 
kvinnors liv och hälsa.

"
I kommunen 
precis som 

över hela världen 
är mäns våld ett 
hinder för kvin-
nors och barns 
mänskliga rättig-
heter.

Marie Unander-Scharin, 
ordförande Kvinno- och 

 Tjejjouren Sigtuna

/debatt

"
Fredrik 
 Federley 

(UNT Debatt 22/11) 
borde börja med 
att tvätta den kvar-
varande pälsen på 
sin gamle lands-
bygdsminister 
Eskil Erlandsson 
vit.

Örjan Ljungvall, veterinär

/debatt
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Mediekontakter

Nyhetsmedier och fackpress är 
viktiga kanaler för att sprida kunskap 
och information om våld mot kvinnor 
och om NCK:s verksamhet. Att ge 
journalister god service och kvalifi-
cerad hjälp att få relevant underlag 
till inslag och artiklar är därför en 
prioriterad uppgift för informations-
enheten. Under 2014 fortsatte sats-
ningen på att öka kännedomen bland 
journalister om NCK som en kun-
skapsresurs rörande våld mot kvinnor, 
och tillgängligheten för journalister 
förbättrades genom nya rutiner. 

I den nya upplagan av lärobo-
ken Våld mot kvinnor – samhällets 
ansvar som publicerades 2014 ingår 
även ett kapitel om nyhetsrapporte-
ringen om mäns våld mot kvinnor. 

Nyhetsmedier

Under 2014 nämndes NCK och/eller 
Kvinnofridslinjen i de flesta natio-
nella nyhetsmedierna, som Sveriges 
Radio, Sveriges Television, TV 4, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
samt i lokala medier runt om i landet. Totalt 
publicerades över 350 artiklar eller inslag där 
verksamheten nämndes eller där någon företrä-
dare för NCK medverkade som expert. NCK och 
Kvinnofridslinjen nämndes även i fler debatt- och 
ledarartiklar än tidigare år.

I samband med att rapporten Våld och hälsa 
presenterades 26 februari publicerades en debatt-
artikel av de tre forskarna i Dagens Nyheter med 
rubriken ”Våldsutsatta har sämre hälsa senare i 
livet”. Samma dag hölls en välbesökt presskon-
ferens i Svenska Läkaresällskapets lokaler med 
forskargruppen som genomfört studien. Rap-
porten fick stor uppmärksamhet i media, och 
närmare 100 artiklar och inslag publicerades på 
webben, i tryckta medier och i radio och tv. Rap-
porten uppmärksammades också på bloggar och i 
sociala medier.

På FN:s internationella dag för avskaffandet 
av våld mot kvinnor 25 november publicerade 
företrädare för NCK en debattartikel i Upsala 
Nya Tidning med titeln ”Kunskap om våld borde 
vara en självklarhet”.

Numret till den nationella stödtelefonen Kvinno-

fridslinjen publicerades i tryckta me-
dier och TV i samband med rappor-
tering om våld eller övergrepp mot 
kvinnor, och före och under julhelger-
na publicerades numret på redaktio-
nell plats i ett många tidningar. 

Övriga medier

Under året förekom texter om NCK 
i ett flertal artiklar i fackpress, bland 
annat i Dagens Medicin, Ortopediskt 
magasin, Jordemodern, Vårdfokus 
och Tidningen Brottsoffer.

Marknadsföring

En nationell stödtelefon som Kvin-
nofridslinjen måste vara välkänd, 
framför allt bland de kvinnor som är 
i akut behov av hjälpen, men även på 
myndigheter och bland allmänhet-
en. Därför är marknadsföringen av 
stödtelefonen helt avgörande för att 
den ska komma till nytta. Såväl be-
söksstatistiken på Kvinnofridslinjens 
webbplats som de kännedomsmät-

ningar som gjorts visar att det är viktigt med ett 
kontinuerligt och långsiktigt arbete för att nå ut.

Som en del av regeringsuppdraget att utveckla 
Kvinnofridslinjen har marknadsföringen inten-
sifierats under perioden 2011-2014. Särskilda 
insatser har gjorts för att öka kännedomen i de 
geografiska områden och åldersgrupper där kän-
nedomen enligt den mätning som gjordes i början 
av uppdraget var lägst. Även satsningarna för att 
nå kvinnor som inte har svenska som modersmål 
samt delprojektet för att i ökad utsträckning nå 
ut med information till kvinnor med vissa typer 
funktionsnedsättning har fortsatt under året. 

2014 gjordes en ny kännedomsmätning, som 
visade att insatserna under perioden gett resultat. 
Kännedomen bland kvinnor i hela landet hade 
ökat med drygt tre procentenheter till 46,5 pro-
cent, och målet att kännedomen ska vara minst  
40 procent i samtliga regioner hade uppnåtts.

NCK:s kunskapsbank ger unika möjligheter att på 
ett effektivt sätt sprida kunskap till yrkesverksam-
ma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, 
och underlätta för dem att ge adekvat och pro-
fessionellt stöd. Det är därför angeläget att göra 
NCK:s kunskapsbank mer känd och använd, och 
under 2014 genomfördes en satsning på mark-
nadsföring via internet för att nå nya användare.

Nationell stödtelefon  
för dig som utsatts  
för hot, våld eller  

sexuella övergrepp  

020-50 50 50 

www.kvinnofridslinjen.se

A telephone helpline
for women subjected to threats, 

violence or sexual assault

Information om Kvinnofrids- 
linjen finns på olika språk.
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Egen utgivning

Informationsavdelningen ansvarar för produktio-
nen av NCK:s tryckta material.

I serien NCK-rapport publicerades rappor-
ten Våld och hälsa – en befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling
en till hälsa (NCK-rapport 2014:1). 

Nyhetsbrevet som distribueras via e-post kom 
liksom tidigare år ut tre gånger per termin under 
2014. För att förbättra användarvänligheten och 
öka antalet öppnade brev ytterligare fick nyhets-
brevet en ny form och struktur under året.

Informationsmaterial

Efterfrågan på informationsmaterial om NCK och 
Kvinnofridslinjen har fortsatt att öka. Informa-
tionskorten om Kvinnofridslinjen i visitkortsfor-
mat finns nu på sammanlagt 27 språk, inklusive 
de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. Korten har 
också tryckts i en version med punktskrift.

Mässor, seminarier och kongresser

Genom att medverka vid mässor och specialist-
kongresser med föreläsningar och seminarier, 
ibland i kombination med andra informations-
insatser som bokbord eller montrar, kan NCK 
på ett effektivt sätt nå speciella målgrupper och 
knyta värdefulla kontakter. 

I april medverkade NCK i utställningen för den 
internationella parlamentarikerkonferensen om 
befolkningsfrågor och sexuell och reproduktiv 
hälsa (IPCI/IPCD) i Stockholm för att presentera 
NCK:s arbete med regeringsuppdrag och den 
nationella stödtelefonen.

Under Almedalsveckan i Visby i juli arrangerade 
NCK två seminarier i egen regi där rapporten 
”Våld och hälsa” presenterades, och medverkade 
även i Brottsförebyggande rådets seminarium om 
brott i nära relationer.

Informationsenheten har under 2014 också pre-
senterat rapporter och övrigt informationsmaterial 
på Skolkuratorsdagarna och vid Svergies allmän-
nyttiga bostadsföretags konferens om sociala frå-
gor samt vid ett par av de regionala konferenserna 
”Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet 
mot våld i nära relationer” som anordnades av 
länsstyrelserna och Socialstyrelsen under hösten. 

Studiebesök

NCK tar regelbundet emot studiebesök från kom-
muner, hälso- och sjukvården, frivilligorganisatio-
ner och olika yrkesutbildningar, och informations-
enheten svarar för samordningen av dessa besök.

Under 2014 ordnades även enskilda studiebesök 
för politiker från Sveriges riksdag, Europapar-
lamentet samt landsting och kommuner, för 
regeringens särskilda samordnare för våld i nära 
relationer samt för grupper från myndigheter och 
organisationer i såväl Sverige som andra länder.

Referensbibliotek

Referensbiblioteket vid NCK är en servicefunk-
tion som i första hand är avsedd för personalen 
och centrumets anlitade experter. Informationsen-
heten ansvarar för verksamheten och inköpen till 
biblioteket i samråd med enhetscheferna. 

”Informationskorten om 
Kvinnofridslinjen i  
visitkortsformat finns nu 
på sammanlagt 27 språk, 
inklusive de nationella 
minoritetsspråken finska, 
jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska. Korten 
har också tryckts i  
punktskrift.”

Ett av NCK:s seminarier under Almedalsveckan hölls i 
Psykisk hälsa-kaféet.
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Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset 
har Landstinget i Uppsala län som huvudman, 
men den nationella stödtelefonen bekostas i sin 
helhet av statliga medel. 

Parallellt med patientarbetet har den kliniska 
verksamheten under 2014 arbetat med ut-
veckling, kvalitetssäkring av verksamheten och 
samverkan med övriga myndigheter och idé burna 
organisationer som arbetar med våldsutsatta kvin-
nor såväl lokalt som nationellt.

Kvinnofridsenheten samarbetar med övriga 
verksamheter inom Akademiska sjukhuset och 
Landstinget i Uppsala län.  Medarbetarna ger även 
råd och stöd till personal från andra verksamheter 
vid handläggning av ärenden.

Kvinnofridsmottagningen

Kvinnofridsmottagningen bedriver patient-
verksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor 
som bor i Uppsala län eller har specialistvårds-
remiss, och erbjuder både akuta och planerade 
besök. Vid mottagningen tjänstgör läkare med 
specialistkompetens inom gynekologi, allmän-
medicin och psykiatri. Sjuksköterskorna är 
specialis tutbildade och har samtalsutbildning. 

Kvinnofridsmottagningen har utvecklat en egen 
modell med ett samlat vårdkoncept för vålds-
utsatta kvinnor. Vårdkonceptet innehåller följan-
de delar:

 • kartläggning av våld, det psykiska välbefinnan-
det, tecken på PTSD, depression med mera.

KLINISK VERKSAMHET

En viktig faktor för NCK:s trovärdighet är det 
nära samarbetet mellan universitetsdelen och 
centrumets kliniska enhet, kvinnofridsenheten  
vid Akademiska sjukhuset. Kliniken startades 
1994 som Sveriges första specialistklinik för 
våldsutsatta kvinnor och kan nu se tillbaka på 
tjugo års verksamhet. Kvinnofridsenheten driver  
också den nationella stödtelefonen Kvinnofrids-
linjen, som tar emot mellan 70 och 80 samtal 
per dygn från kvinnor som utsatts för fysiskt, 
psykiskt eller sexuellt våld.

Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset 
bedriver patientverksamhet för våldsutsatta kvinnor.
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 • riskbedömning av kvinnans situation.

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

 • kris- och behandlingssamtal utifrån en kogni-
tiv arbetsmodell.

 • individuella behandlingsplaner anpassade efter 
den enskilda kvinnans behov.

 • dokumentation och uppföljning. 

Mottagningen är öppen under kontorstid. Gyne-
kologer på kvinnokliniken vid Akademiska sjuk-
huset 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 sjukhuset och arbe-
tar även konsultativt gentemot övriga enheter i 
landstinget. 

Genom en överenskommelse 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 kvinnofridsmottagningen följs 
noggrant för att kunna erbjuda kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig vård.

Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
besvarar mellan 70 och 80 samtal per dag från 
kvinnor som utsatts för hot och våld, och antalet 
samtal har ökat under året. Även närstående 
är välkomna att ringa. Sammanlagt besvarades 
29 000 samtal under 2014. Liksom tidigare år 
ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen i sam-
band med storhelger och semesterperioder.

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 
professionellt stöd samt information om var den 
som ringer kan få ytterligare hjälp. Personalen har 
tillgång till uppgifter om myndigheters och ideella 
organisationers lokala och nationella verksam-
heter och stödinsatser i hela Sverige. 

Kvinnofrids linjens personal kan också ge informa-
tion och råd till yrkesverksamma som i sitt arbete 
möter vålds utsatta kvinnor och behöver stöd 
i handläggningen.

För att rådgivningen och samtalsstödet till den 
som ringer Kvinnofridslinjen ska bli så enhetligt 
som möjligt oavsett vem som svarar har all perso-
nal genomgått utbildning i motiverande samtal, 
MI, under verksamhetsåret. I samband med 
implementeringen av MI har det gjorts en översyn 
av rutiner och samtalsguider. Även handledningen 
har fokuserat på tillämpningen av motiverande 
samtal. 

Samtalsstatistiken följs noggrant och bearbe-
tas genom ett samarbete med Uppsala Clinical 
Research Center, UCR, vid Uppsala universitet 
och Akademiska sjukhuset.

Webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se är ett 
viktigt komplement till telefonrådgivningen. 

Genom avtal mellan Ålands landskapsregering 
och Akademiska sjukhuset har även Ålands be-
folkning tillgång till Kvinnofridslinjen.

Regeringsuppdrag att kvalitetssäkra 
och metodutveckla Kvinnofridslinjen 

År 2011 fick Nationellt centrum för kvinnofrid i 
uppdrag av regeringen att under en fyraårsperiod 
utveckla den nationella stödtelefonen Kvinno-
fridslinjen (U2011/3939/JÄM). Uppdraget syftar 
till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofrids-
linjen ger till våldsutsatta och till att nå ut till 
ännu fler än hittills. Regeringsuppdraget delredo-
visades i form av en lägesrapport 1 april 2012 och 
ska slutredovisas 1 april 2015.

Kvinnofridslinjens interna sammanställning av  
lokala resurser.
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Utbildning Information KAF

Kunskapsbanken

Kvinnofridsenheten

Kansli

Referensråd

Uppsala universitetDrivs av Akademiska sjukhuset, 
fi nansieras av staten via Uppsala universitet

Finansieras av Landstinget i Uppsala län

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Vetenskapligt råd

Föreståndare

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid 
Uppsala universitet är regeringens nationella 
expertcentrum för frågor som rör mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer.

Verksamheten består av en universitetsdel samt 
en klinisk del som organisatoriskt tillhör Aka-
demiska sjukhuset. Det nära samarbetet mellan 
universitetsdelen och kliniken ger värdefulla möj-
ligheter till kontinuerligt och ömsesidigt lärande. 
Detta möjliggör att NCK kan 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 sjukhuset 
i Uppsala.

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

NCK har ett referensråd där ledamöterna för-
ordnas av Uppsala universitet. Föreståndaren är 
ordförande i referensrådet.

ORGANISATION OCH PERSONAL

NCK:s vetenskapliga råd består av disputerade 
forskare med lång vetenskaplig erfarenhet från 
ämnesområden som har betydelse för verksam-
heten. Föreståndaren utser ledamöter i rådet.

I december 2014 arbetade 61 personer vid 
NCK. Till den del som organisatoriskt tillhör 
Uppsala universitet hör kategorierna utbildare, 
informatörer, ekonomipersonal, administratörer, 
projektledare, utredare, forskare och exper-
ter. Inom den del som tillhör landstinget finns 
kategorierna läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, 
socionomer och administrativ personal.

Fortbildning och kompetensutveckling är en för-
utsättning för att anställda ska hålla sig uppdate-
rade inom kunskapsområdet och för att NCK ska 
bibehålla sin funktion som expertcentrum. Under 
verksamhetsåret har detta tillgodosetts både vid 
gemensamma och individuella fortbildnings-
tillfällen.
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NCK:s kansli samlar de administrativa service-
funktionerna för centrumets verksamhet. Under 
2014 fortsatte kansliets löpande arbete med 
ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö och likabe-
handling, lokaler samt kontakterna med IT och 
andra servicefunktioner. Kansliet sammanställer 
också remissvar och fungerar som administrativ 
stödfunktion till föreståndaren och NCK:s övriga 
enheter. Kansliet har en samordnande funktion 
gentemot centrumets olika enheter. 

Arbetsmiljö och likabehandling

NCK strävar efter att vara en jämlik arbetsplats 
med lika villkor och möjligheter för alla medar-
betare utifrån individuella förutsättningar. NCK:s 
arbetsmiljö- och likabehandlingsgrupp fortsatte 
under året med ett systematiskt likabehandlings- 
och mångfaldsarbete utifrån antagna planer vid 
centrumet.  

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 2014. 
Inom jämställdhetsområdet strävar NCK efter en 
jämnare könsfördelning. NCK:s kliniska verksam-
het har, efter uttryckliga önskemål från patienter, 
enbart kvinnliga anställda. Patienternas önskemål i 
detta är av stor vikt och kommer inte att frångås.

.

KANSLI

NCK:s lokaler på Akademiska sjukhusets område i  
Uppsala.
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ÖVRIGA NATIONELLA UPPDRAG

Remissvar

NCK har avgett yttrande 
på följande remisser: 

 • Våld i nära relationer – en folkhälsofråga  
(SOU 2014:49) 
Justitiedepartementet

 • EUförordning om civilrättsliga skyddsåtgärder 
(Ds 2014:35) 
Justitiedepartementet 

 • Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för 
hotade och förföljda personer inom EU  
(Ds 2014:3) 
Justitiedepartementet

 • Genomförande av brottsofferdirektivet  
(Ds 2014:14) 
Socialdepartementet

 • En samlad kunskapsstyrning för hälso och sjuk
vård och socialtjänst (SOU 2014:9) 
Socialdepartementet  

 • Höjning av avgifterna till Brottsofferfonden 
Justitiedepartementet

 • Vägledning för att upptäcka våld (31070/2012) 
Socialstyrelsen 

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 
Socialstyrelsen 

Samverkans- och referensgrupper

NCK ska utgöra ett stöd till myndigheter och 
organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam-
könade relationer. Som regeringens nationella ex-
pertcentrum deltar NCK i hearings och i samver-
kansgrupper tillsammans med andra myndigheter 
och organisationer. NCK är även sammankallande 
och ansvarig för en rad referensgrupper. 

Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid

NCK är sammankallande i nätverket Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid där 17 
nationella myndigheter, länsstyrelserna samt 
organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ingår. Gruppen arbetar aktivt med frågan 
om kvinnofrid genom att utbyta erfarenheter 
och sprida kunskap. Samverkansgruppen har två 
möten per termin.

Nätverk med landstingsrepresentanter 

Nationellt har NCK ett nätverk för landstings-
representanter som är ansvariga för kvinnofrids-
arbetet i respektive landsting. Under 2014 har 
nätverket har träffats vid två tillfällen. Detta 
erfarenhetsutbyte utvecklar och stärker pågående 
insatser i hälso- och sjukvården som exempelvis 
dokumentation av våldsutsatthet. 

Nätverket utgjorde också en viktig kontaktyta när 
den nya utbildarkursen för hälso- och sjukvården 
startade under året. På NCK:s webbplats finns 
kontaktuppgifter till de ansvariga för att under-
lätta kontakt med andra aktörer som vill ta del av 
deras arbete och erfarenheter.

NCK:s referensgrupper

 • Utbildningsenhetens referensgrupp för frivillig
organisationer 
Referensgruppen för frivilligorganisationer 
samarbetar sedan 2009 kring utbildningsfrågor. 
Ett tiotal organisationer är representerade.

 • Kvinnofridslinjens referensgrupp 
Kvinnofridslinjen har sedan starten av stödtele-
fonen en referensgrupp som regelbundet träffas 
för att utbyta erfarenheter och information. 
Referensgruppen träffas varje termin och bidrar 
till att vidareutveckla verksamheten genom ett 
utbyte av idéer och synpunkter 
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 • Nätverk för NCK:s kunskapsbank 
Kunskapsbankens referensgrupp består av re-
presentanter för de myndigheter som medver-
kar i NCK:s kunskapsbank. Syftet är att utbyta 
idéer och diskutera publiceringsfrågor samt 
utvecklingen av kunskapsbanken.

Övriga samverkans- och referensgrupper

 • Brottsoffermyndighetens referensgrupp för 
bemötande av sexualbrottsoffer

 • Brottsoffermyndighetens samverkansgrupp för 
brottsofferarbete

 • Folkhälsomyndighetens nätverk för nationella 
stöd- och hjälplinjer

 • Socialstyrelsens referensgrupp för uppdatering 
av handboken VÅLD 

 • Nätverket gift mot sin vilja 

 • Centrum för Andrologi och Sexualmedicin 
(CASM) vid Karolinska universitetssjukhusets 
referensgrupp för Preventell – en nationell 
stödetelfon för oönskad sexualitet

 • Nationella sekretariatet för genusforsknings 
expertråd.
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Universitetsverksamhet

Kostnaden för NCK:s verksamhet uppgick 2014 till 29 547 tkr. Av dessa utgjorde  
7 097 tkr landstingets kostnader för drift av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslin-
jen. Intäkterna uppgick till 30 591 tkr varav huvuddelen, 26 434 tkr, utgjorde regeringens 
ramanslag. NCK erhöll också under året sammanlagt 3 000 tkr för det särskilda reger-
ingsuppdraget Utveckling av den nationella stödtelefonen  
Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM ap. 19).

EKONOMI

Resultaträkning (tkr)
Intäkter Kostnader

Intäkter av anslag 29 434 Personalkostnader - 11 917 

Avgifter och andra ersättningar 716 Lokalkostnader - 1 954 

Intäkter av bidrag 425 Övriga driftkostnader - 13 388 

Finansiella intäkter 16 Finansiella kostnader - 4 

Avskrivningar och nerskrivningar - 161

Gemensamma kostnader - 2 123

Summa 30 591 - 29 547

Verksamhetsutfall -1 044 

Klinisk verksamhet, kvinnofridsenheten

Intäkterna utgjordes av bidrag från Landstinget i Uppsala län och övriga intäkter, där 
bidrag från NCK:s universitetsdel för Kvinnofridslinjen uppgick till 7 223 tkr.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter Kostnader

Ersättning från Landstinget  
i Uppsala län

4 418 Personalkostnader - 9 937

Övriga intäkter 7 557 Övriga kostnader - 2 471

Riks-/regionintäkter 383

Summa 12 358 - 12 408

Verksamhetsutfall - 50
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BILAGOR

1. Publikationer 2014

2. Externa seminarier och evenemang 2014

3. Utbildningar och föreläsningar 2014

BILAGOR
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BILAGOR
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BILAGA 1: PUBLIKATIONER 

Publikationer i NCK:s rapportserie

Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om 
kvinnors och mäns våldsutsatthet 

NCKrapport 2014:1

Debattartiklar

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet

26 februari 2014, DN Debatt 

Kunskap om våld borde vara en självklarhet 

25 november 2014, Upsala Nya Tidning
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BILAGA 2: EXTERNA SEMINARIER 
OCH EVENEMANG 2014

Februari

”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa” 
Riksdagsseminarium, Stockholm

Mars

”Våld mot kvinnor – det angår oss alla” 
Europaparlamentets kontor, Stockholm

Maj

“International Conference on Sexual Assault in 
addition to the NB8-meeting” 
Nordiska ministerrådet, Tallinn, Estland

”Sexuella övergrepp – Omfattning och konse -
kvenser” 
Brottsoffermyndighetens studiedag, Göteborg

”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om 
kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling-
en till hälsa”* 
Länsstyrelsernas interna nätverk för uppdrags-
området våld mot kvinnor och barn som bevittnat 
våld, Stockholm.

Juni

”Våld mot kvinnor – i Sverige, Skandinavien och 
EU” 
Nordiskt Forum, New Action on Women’s Rights, 
Malmö

Juli

Seminarium under Almedalsveckan, Visby 

 • ”Sjukt mycket våld – vad kan vården göra?” 
 NCK

 • ”Vad gör våld med den psykiska hälsan? 
 NCK i samarbete med Psykisk hälsa-kaféet

 • ”Hur utbrett är brott i nära relationer och vad 
gör vi åt det?” 
 Brottsförebyggande rådet

Oktober

”Våldtäkt – brottet mellan stolarna?” 
Hearing, Polismyndigheten i Stockholm

”Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om 
kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling-
en till hälsa” 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS), Oslo, Norge

November

“Raising Awareness of Gender Based Violence 
Through Training”  
Sexual Violence against Migrant Domestic Wor-
kers, projektet Commun-AID som finansierats av 
EU (Daphne III), Kreta

”Våld och övergrepp på vuxna – våld i nära rela-
tioner” 
Länsstyrelsen och Landstinget Kronoberg samt 
Växjö kommun

”Sexuella övergrepp – Omfattning och konse-
kvenser” 
Brottsoffermyndighetens studiedag, Malmö

”Våldets förekomst och dess koppling till hälsa”  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 
(SKR), Män för jämställdhet och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), Stockholm 

December

”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och 
metoder”  
Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrids 
uppföljningskonferens, Stockholm
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Universitets- och högskoleutbildningar

Uppsala universitet 

NCK:s universitetskurser

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

 • ”Våld i nära relationer med fokus på särskild 
sårbarhet, fördjupningskurs 7,5 hp”.

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

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

 • ”Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för 
personal inom hälso- och sjukvården, 15 hp”.

 • ”Utredningsmetodik med inriktning på brott i 
nära relationer, kurs för Polisen 4,5 hp”.

 • ”Människohandel – kurs för Polisen, 4,5 hp”

Övriga utbildningar vid Uppsala 
universitet där NCK medverkat 

 • Barnmorskeprogrammet T1

 • Genusvetenskap A

 • Juristprogrammet T4

 • Jämlik hälsa, masterstudenter

 • Läkarprogrammet T5, T9, T10

 • Psykologprogrammet T3

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet T3, T6

 • Sjuksköterskeprogrammet T1, T4, T6

 • Psykiatrisjuksköterskeprogrammet T2

 • Barn- och distriktsjuksköterskeutbildning, 
Uppsala

 • Förundersökningsledarutbildning i brotts-
offerfrågor 

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

Universitets- och högskoleutbildningar 
där NCK medverkar

Högskolan Dalarna  
”Våld mot kvinnor – ett allvarligt samhällspro-
blem”, Falun

Karlstads universitet i samverkan med läns-
styrelsen 
”Våld i nära relationer”, valbar kurs, sjuksköterske-
programmet.

Linköpings universitet  
Psykologprogrammet T8

Studiedag för läkarprogrammet T10.

Mälardalens högskola 
Barnmorskeprogrammet, Västerås

Röda Korsets Högskola 
Sjuksköterskeprogrammet, Stockholm

Sophiahemmet, Stockholm  
Barnmorskeprogrammet

NCK:s introduktionsdagar

”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”,  
Uppsala

Övriga utbildningar där 
NCK medverkat

Landsting

Landstinget i Gävleborg

 • Våldsutsatthet och hälsa, Gävle

Landstinget i Kalmar län

 • Mödrahälsovården och barnhälsovården i  
Kalmar län, Oskarshamn

Landstinget i Sörmland

 • Studiedag för ST-läkare, allmän medicin,  
Nyköping

BILAGA 3: UTBILDNINGAR 
OCH FÖRELÄSNINGAR 2014
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Landstinget i Uppsala län

 • Studiedagar för kvinnokliniken, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala

 • Studiedag för AT-läkare, Akademiska sjukhuset 
och Enköpings lasarett

 • Studiedag för akutmottagningarna i  
Östhammar och Tierp

 • Studiedag för Patientnämndens kansli, Uppsala

Landstinget Värmland

 • Primärvården

Landstinget Västmanland

 • Akutmottagningen, Västerås sjukhus

 • Psykiatrikliniken, Västerås sjukhus

Landstinget Västernorrland

 • Hälso- och sjukvårdspersonal, Örnsköldsvik 
och Sundsvall

Landstinget i Örebro län

 • Hälso- och sjukvården, Universitetssjukhuset i 
Örebro

 • Studiedagar för kvinnokliniken i Karlskoga 

 • Distriktsläkardagarna i Örebro läns landsting, 
Örebro

Stockholms läns landsting

 • Akutmottagningen, Huddinge sjukhus

Västerbottens läns landsting

 • Våldsutsatthet och hälsa, Umeå

Länsstyrelser

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län

 • Länsstyrelsen i Hallands län

 • Länsstyrelsen i Kronobergs län

 • Länsstyrelsen i Jönköpings län

 • Länsstyrelsen i Kalmar län

 • Länsstyrelsen i Stockholms län

 • Länsstyrelsen i Södermanlands län

 • Länsstyrelsen i Västerbottens län

 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Myndighetsgemensamma 
utbildningar och föreläsningar

 • Länsstyrelsen, landstinget och idéburna  
organisationer, Karlstad 

 • Länsstyrelsen, kommunen och  
landstinget, Växjö 

 • Landstinget och kommunen, personer i  
ledningsorganisationerna, Östersund 

Kriminalvården

 • Linköping

Åklagarmyndigheten

 • Stockholm

Försäkringskassan

 • Kalmar

 • Oskarshamn

 • Uppsala

 • Myndighetsgemensam konferens anordnad av 
Försäkringskassan i Ljungby samt Växjö

Arbetsförmedlingen 

 • Uppsala

Kommuner

 • Enköping

 • Halmstad

 • Ljusdal 

 • Sandviken

 • Skövde

 • Storfors

 • Vimmerby

Övriga uppdrag

 • Terrafem, Stockholm

 • Kommunal Bergslagen, Borlänge

 • Vittnesstöden i Uppsala

 • ”Våld i hemmet – hur drabbas människor och 
djur”, LikeU, VOOV och Djurskyddet Uppsala, 
Uppsala

 • Tandvården i LT Gävleborg, Gävle

 • Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, Stockholm

 • Feministiskt initiativ, Uppsala
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