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Kombinerad struktur skapar kreativt arbete

• Uppsala universitet

Forskning, utbildning och information om 

mäns våld mot kvinnor

• Uppsala universitetssjukhus

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, 

(klinik och kvinnofridslinjen)

Nationellt centrum för kvinnofrid



Vetenskapligt kunskapsområde

Mäns våld mot kvinnor – ett eget 

tvärvetenskapligt kunskapsområde

• Grundförståelse för våldets orsaker, 

omfattning och konsekvenser

• Yrkesspecifik kunskap

”UPPSALAMODELLEN - Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso-och Sjukvården”, NCK 2017



Uppsalamodellen

Kunskap

Rutiner

Uppföljning

Samverkan

Att möta våldsutsatta kvinnor inom 

hälso- och sjukvården



NCK bedriver utbildning på 

olika nivåer

Tvärprofessio

nella kurser

Riktade 

kurser
”Strimmor”

Grundnivå, (hp)

Webb kurs

Introduktionsdagarna

Basnivå (ej hp)



Pedagogisk utveckling 

Skapar utbildningsmodeller

Utvecklar läromedel

Utbildar utbildare

Ger råd i utbildningsfrågor



NCK:s kartläggning av 

utbildning inom området

Tre delrapporter om befintlig utbildning

• 2009 fristående universitets- och 

högskolekurser i ämnet mäns våld mot 

kvinnor – 17 kurser

• 2010 hur kunskapsområdet beaktas i 

grundutbildningar vid universitet och 

högskolor – vart tredje program

• 2012 hur kunskapsområdet beaktas i 

myndigheters fortbildning – stor variation 

och ej reglerat i officiella dokument



NCK:s redovisning av 

utbildningsinsatser

2013 Redovisning av regeringsuppdraget 

”Utvärdering av utbildningar” 

(U2011/5671/JÄM) 

• att utvärdera utbildningarnas utformning och kvalitet 

• att bedöma om utbildningsinsatserna har skapat 

förutsättningar för verksamhetsutveckling 

• att identifiera framgångsfaktorer 

• att lämna förslag på hur erfarenheter från 

utbildningsinsatserna på bästa sätt kan tas tillvara 

• att sprida resultatet till berörda myndigheter och 

organisationer. 



Identifierade framgångsfaktorer 

för fortbildning inom myndigheter

• Tillräcklig längd för att skapa möjlighet till 

lärandeprocess 

• Chefsförankring 

• Utbildningen införlivas i ordinarie 

fortbildning 

• Kunskapskontroll

• Utvärdering 



Förordning om ändring i 

högskoleförordningen(1993:100);

• SFS 2017:857

• utfärdad den 17 augusti 2017.

• förordning träder i kraft den 1 juli 2018

• visa kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer

• Fysioterapeutexamen, 

Sjuksköterskeexamen, 

Socionomexamen, Juristexamen, 

Läkarexamen, Psykologexamen, 

Tandläkarexamen



Vad ska det utbildas om för att 

ge bästa förutsättningar?

• Grundläggande kunskap om Mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära 

relation

• Yrkesspecifik tillämpad kunskap



Hur ska utbildning bedrivas för 

att ge bästa förutsättningar?

• Universitets-och högskoleutbildningar

Kvalitetssäkring

Utsträckt i tid, processinriktade

Kunskapskontroll

Formell kompetens som ökar 

legitimitet för kompetensområdet

• Myndigheter

Införliva i ordinarie fortbildning

Chefsförankring



www.nck.uu.se

www.kvinnofridslinjen
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