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• 10 000 kvinnor och 10 000 män

• Enkät- och registerstudie

• Genomförd i samarbete med forskare 
från Umeå universitet samt SCB

• Första basrapport 2014

• Fortsatta forskningsprojekt, 
två doktorander

Befolkningsundersökningen 
Våld och hälsa

Sämre hälsa akut och på sikt

Aspekter på hälsa:
Fysisk och psykisk ohälsa

Hälsobeteenden:
Alkohol, tobak, BMI, motion, sexualvanor

Socialt kapital:
Socialt nätverk, tillit, deltagande i aktiviteter

Heimer, Andersson och Lucas Våld och hälsa, NCK 2014:1
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Vanligare hos våldsutsatta

Långvariga smärttillstånd 

Mag-tarmproblem

Gynekologiska 
smärttillstånd

Sexuellt överförbara 
infektioner 

Hjärtklappning, 
bröstsmärta

Psykosomatiska symtom

Förlossningsrädsla

Ångest

Depression

Sömnstörningar

Självmordstankar 

Posttraumatiskt 
stressyndrom

Alkoholrelaterade 
problem

Självskadebeteende

Riskfylld livsstil

Metoder för att upptäcka 
förekomst av våldsutsatthet
(Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer, Skr 2007/08:39)

• Systematisk litteraturgenomgång

• Studie av kulturella skillnader

• Hälsoekonomisk studie

• Enkätstudie 

Att fråga om våldsutsatthet 
som en del av anamnesen
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Hälso- och sjukvårdens ansvar

Upptäcka och identifiera våld som 
orsak till sjukdom och ohälsa

Bemöta
Dokumentera
Behandla
Samverka

Vad tycker kvinnorna om att bli 
tillfrågade om våld?

Tre svenska studier 
Stensson et al 2003: 97% tyckte det var OK att frågan ställdes på 
barnmorskemottagningar i  Uppsala.

Socialstyrelsen 2002: ”Tack för att ni frågar”: 90 % var positiva till att bli 
tillfrågade (preventivmedelsrådgivning)

Wendt 2010: Unga kvinnor tyckte att frågor om sexualitet och 
våldsutsatthet var på sin plats till exempel när de kom för cellprov.

EU- studien  
42 000 kvinnor från alla medlemsstater i EU: 87 % tyckte det skulle vara 
acceptabelt att få frågor om våldsutsatthet av sin läkare

Stöd till personal som ställer 
frågan om våld

Utbildning

Rutiner, vårdprogram

Möjlighet till konsultation

Uppföljning



4

Sökordsmall för våldsutsatthet

Dynamisk mall om ”ja”
Sökordet är skyddat från direktåtkomst

Uppsalamodellen
- Att möta våldsutsatta 
kvinnor inom hälso-
och sjukvården

UPPSALAMODELLEN

Rutiner som stöd för personalen

UPPSALAMODELLEN
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Dokumentation och 
kontinuerlig uppföljning

UPPSALAMODELLEN

Samtliga landsting/regioner har 
vårdprogram

Samtliga har avsatta personella resurser

Samtliga har utbildningar

Samtliga BMM har rutiner för att fråga om 
våld 

De flesta har hänvisning till KFL

Nationella och regionala exempel
i vården 

KvinnofridNCK

Kvinnofridslinjen 

020-50 50 50

www.nck.uu.se
www.kvinnofridslinjen
www.akademiska.se/nck 


