Förord
2009 var ett intensivt år för Nationellt centrum
för kvinnofrid. Vi har tagit steget vidare från
uppbyggnadsfasen till en aktiv roll som Sveriges
nationella kunskaps- och resurscentrum för att
stärka samhällets insatser för kvinnofrid.
Under året har arbetet med våra regeringsuppdrag fortsatt och utvidgats. Det handlings
program för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp som vi
tidigare har utformat prövades i ett pilotprojekt
på fem orter 2009. Erfarenheterna därifrån ligger
nu till grund för vårt fortsatta arbete med att
sprida handlingsprogrammet.
Vi har också arbetat vidare med regeringsuppdraget att utveckla metoder för att inkludera
frågor om personlig erfarenhet av våld som en
del av anamnesen inom hälso- och sjukvården,
en fråga som väcker ett allt större intresse även
globalt.
NCK:s uppdrag har utökats till att även omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer, och som ett första steg har
vi kartlagt aktuell forskning och kunskap i dessa
ämnen. Den första översikten, Våld i samkönade
relationer, presenterades hösten 2009 och den
andra, som handlar om hedersrelaterat våld och
förtryck, publiceras våren 2010.
Efterfrågan på att få formell kompetens i
ämnet mäns våld mot kvinnor är stor, och allt
fler myndigheter samarbetar också med NCK i
utbildningsfrågor. Därför har utbildningsverksamheten vid NCK fortsatt att öka under 2009,
både när det gäller antalet utbildningsplatser och
utbudet av kurser.
En viktig förutsättning för vår trovärdighet är
det nära samarbetet mellan universitetsdelen och
vår kliniska verksamhet. Parallellt med patientverksamheten skapar vi modeller som bygger på
forskning. Dessa provas i en klinisk verklighet

och utvärderas vetenskapligt för att sedan spridas
vidare till övriga landet. Den nationella stöd
telefonen Kvinnofridslinjen ger oss också viktig
kunskap om våldsutsatta kvinnors situation.
Genom kontinuerligt lärande upprätthåller
och utvecklar vi NCK:s expertkompetens. Det
ger oss goda förutsättningar för vårt grund
uppdrag: att sammanställa, utveckla och sprida
kunskap om mäns våld mot kvinnor, heders
relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer.
Uppsala i februari 2010

Gun Heimer
Professor, chef för NCK
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Viktiga händelser under året
Nya rutiner efter våldtäkt testades på fem orter
2009 inleddes implementeringen av det nationella handlingsprogrammet för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella
övergrepp som NCK har tagit fram på uppdrag
av regeringen. En handbok, en tydlig guide med
checklistor och en förbättrad spårsäkringssats ska
leda till att hälso- och sjukvårdens insatser för
patienter som har utsatts för sexuella övergrepp
ska förbättras i hela Sverige.
Under året har handlingsprogrammet prövats
i ett pilotprojekt på fem kvinnokliniker i Sverige,
och erfarenheterna från detta presenterades vid
ett symposium vid Medicinska riksstämman i
Älvsjö i november.

Gun Heimer på konferens i Japan
I januari medverkade NCK:s föreståndare professor Gun Heimer som expert i ett japansktsvenskt seminarium om jämställdhet och av
skaffandet av mäns våld mot kvinnor. Seminariet
anordnades av Japans regering, Sveriges ambassad
i Tokyo samt Svenska institutet.

Utbildningar om våld inventeras
I mars 2009 presenterades den första delrapporten i NCK:s pågående utbildningsinventering
i Sverige: en kartläggning av fristående kurser i
mäns våld mot kvinnor som erbjuds vid landets
universitet och högskolor. Under året inleddes
även arbetet med den andra delen av inventeringen där NCK kartlägger hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer beaktas i grundutbildningar
som leder till yrken där man kommer att möta
problematiken.

Nyamko Sabuni deltog vid NCK:s kunskaps
seminarium med invigning
”Alla delar i samverkanspusslet mellan myndigheter måste fungera för att enskilda våldsutsatta
kvinnor ska få skydd, stöd och upprättelse.”
Det sa integrations- och jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni vid ett kunskapsseminarium för

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2009

Vid kunskapsseminariet 1 april invigde Nyamko
Sabuni NCK:s nya lokaler.
myndighetschefer vid Nationellt centrum för
kvinnofrid den 1 april. Vid seminariet presenterades aktuella projekt vid NCK och samtidigt firades att hela verksamheten samlats i gemensamma
och nyrenoverade lokaler.

Rapport om våld i samkönade relationer
Bristen på kunskap om våld i
samkönade relationer är fortfarande stor i Sverige, konstaterade Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK) i en kunskaps- och forskningsöversikt
som publicerades 2009. Rapporten är en sammanställning
av aktuell internationell och
svensk forskning i ämnet. Vid ett seminarium
under Stockholm Pride fick deltagarna en förhandspresentation av rapporten, som sedan presenterades i sin helhet vid ett större seminarium
på NCK i Uppsala 5 november 2009.
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I samarbete med Brottsoffermyndigheten arrangerade NCK ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan.

Seminarium i Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby i juli arrangerade
Nationellt centrum för kvinnofrid ett seminarium tillsammans med Brottsoffermyndigheten
under rubriken När våldtagna vågar berätta,
måste samhället göra rätt, där bland annat det
nationella handlingsprogrammet för hälso- och
sjukvårdens omhändertagande efter sexualbrott
presenterades.

NCK på bokmässan
NCK och Brottsoffermyndigheten var representerade med en gemensam monter och ett gemensamt seminarium vid Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg 24–27 september 2009. Seminariet
hade rubriken Att möta utsatta människor. Under
bokmässan lanserades även Första helgen i juni,
en serienovell om våldtäkt som tagits fram i samarbete mellan NCK och masterutbildningen vid
institutionen för grafisk design och illustration på
Konstfack.

våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer.

Premiär för ny åklagarkurs
Åklagare från hela landet samlades 26–27 oktober på Nationellt centrum för kvinnofrid för inledningen av den nya specialistutbildningen Våld
i nära relation, som gavs av NCK i samarbete
med Åklagarmyndigheten. Det var första gången
som Åklagarmyndigheten kunde erbjuda åklagare
en kurs som gav högskolepoäng. Största delen
av kursen genomfördes på distans och totalt 15
åklagare gick utbildningen som pågick på halvfart
under tio veckor och avslutades i januari 2010.

Seminarium om sexuellt våld på EU-konferens
Vid den europeiska konferens om mäns våld
mot kvinnor som anordnades inom ramen för
det svenska ordförandeskapet i november 2009
ansvarade NCK för en workshop om sexuellt
våld.

Stor efterfrågan på fördjupningskurs

FN-dag mot våld uppmärksammades i riksdagen

På höstterminen 2009 gav NCK för första gången
en fördjupningskurs på universitetsnivå i ämnet
mäns våld mot kvinnor, något som många av de
deltagare som under åren har gått grundkursen
på 7,5 högskolepoäng har frågat efter. Fördjupningskursen fokuserar på våldsutsatta kvinnors
livssituationer och behandlar särskilt sårbara
grupper. Två viktiga områden är hedersrelaterat

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor 25 november uppmärksammades
med ett seminarium i riksdagen, där bland andra
talman Per Westerberg, statssekreterare Christer
Hallerby från integrations- och jämställdhets
departementet samt professor Gun Heimer, föreståndare för NCK, deltog.
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Utbildning
Kunskap om våldet och dess konsekvenser är
avgörande för att kunna ge våldsutsatta kvinnor
ett bra bemötande och stöd, men också för att
bedriva förebyggande arbete, tillskapa resurser
och förändra attityder i samhället. Därför är utbildning en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet.
Centrumets mångåriga erfarenhet av kliniskt arbete, utbildning, forskning och samverkan ger en
trovärdighet som gör det möjligt att nå ut på alla
nivåer i samhället.
Utbildningsenhetens arbete, som ständigt
utvecklas, är mångsidigt och modellskapande.
Det består av att genomföra egna kurser samt att
genomföra utbildningsuppdrag för andra myndigheter och organisationer. Uppdragen kan innebära
såväl rådgivning och planering av insatserna som
medverkan i själva utbildningen. All utbildning
vid NCK administreras från utbildningsenheten.
Även att utbilda om mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utöver kunskap om
våldets omfattning, konsekvenser och orsaker
fordras kompetens i att arbeta med värderingar
och attityder, vilket ställer krav på en särskild
metodik. Dessutom krävs beredskap att hantera
situationer där deltagare under utbildningen konfronteras med egna erfarenheter av våld. NCK:s
utbildningar i ämnet är tvärvetenskapliga.
Många studenter vid universitet och hög
skolor som läser program som leder till yrken
där man kommer att möta våldsproblematiken
saknar idag undervisning i ämnet. Likaså saknar
många yrkesverksamma inom myndigheter och
organisationer kunskap om våldet och dess konsekvenser. Det gör att efterfrågan på utbildning
från NCK är stor, och under 2009 har totalt 156
utbildningstillfällen genomförts (bilaga 1). Under
2009 har utbildningsenhetens arbete inriktats på
följande områden:
•

Universitetskurser och andra utbildningar

•

Utbildningskompetens

•

Utbildningsinventering

•

Utbildningsuppdrag och fortlöpande
utbildningsverksamhet

utbildning

Universitetskurser och andra
utbildningar
Intresset för att få formell kompetens är ständigt
ökande från såväl studenter som yrkesverksamma. I ett långsiktigt perspektiv kan det komma
att bli ett krav att ha formell kompetens för att få
arbeta med såväl brottsoffer som förövare. NCK
har därför utarbetat och genomfört såväl yrkesoch fakultetsövergripande kurser som kurser som
anpassats för särskilda yrkes- eller studentgrupper. Förutom grundkunskap i ämnet har även
kunskap om och samverkan mellan olika myndigheter och organisationer betonats.

Fristående kurser i Uppsala universitets
ordinarie utbud
Landets första fristående universitetskurs om 7,5
hp i ämnet våld mot kvinnor genomfördes av
NCK höstterminen 2001, och den har sedan dess
regelbundet givits varje hösttermin. Efterfrågan på
studieplatser har varit stor och under 2009 gavs
kursen därför även under vårterminen.
Många studenter som gått grundkursen har
efterfrågat ytterligare kunskaper och under året
har en fördjupningskurs om 7,5 hp utarbetats.
Den genomfördes för första gången höstterminen
2009.

Våld mot kvinnor 7,5 hp
Två kurser har genomförts, en under vårterminen och en under höstterminen 2009. Kurserna
var förlagda till kvällstid vid tio tillfällen och
gick på halvfart. Kursdeltagarna var framför allt
studerande från jurist-, läkar-, sjuksköterske- och
psykologprogrammen.
Målen för kursen var att studenterna skulle
ha erhållit god insikt i och förståelse för de
grundläggande orsakerna till mäns våld mot
kvinnor samt god insikt i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som
upplever våld. De skulle efter avslutad kurs även
ha god kunskap om samhällets ansvar för att
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Åklagare från hela landet deltog i den nya universitetskursen som gavs i samarbete med Åklagarmyndigheten.
motverka mäns våld mot kvinnor och kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder.
Kursen innehöll föreläsningar, panelsamtal,
seminarium och gruppövningar. Vid samtliga
kurstillfällen fick deltagarna utrymme för
reflektion och djupare diskussioner. För att bli
godkänd krävdes närvaro vid 80 procent av
kurstillfällena och godkänd hemtentamen.

Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs 7,5 hp
Den fakultetsövergripande kursen Mäns våld
mot kvinnor, fördjupningskurs 7,5 hp genomfördes
första gången hösten 2009. Kursen riktade sig
till studenter som tidigare har läst 7,5 hp i äm
net eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskap. Syftet var att ge fördjupade kunska
per i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen har för
djupat kunskapen om hur våld, manlighet och
sexualitet är intimt förknippade med varandra
samt lyft fram betydelsen av ett intersektionellt
perspektiv. Den kunskapen har legat till grund
för kursens i övrigt huvudsakliga fokusering
på särskilt sårbara grupper av våldsutsatta
kvinnor; exempelvis kvinnor som drabbas av
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer.
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De som deltog vid den första fördjupnings
kursen läste till läkare, jurist, socionom, sjuk
sköterska, sjukgymnast, psykolog eller lärare. Kursen genomfördes på halvfart och undervisningen
var förlagd till kvällstid. Kurstillfällena innehöll
föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
För att bli godkänd krävdes närvaro vid 80 procent av kurstillfällena och godkänd hemtentamen.

Övriga universitetskurser
Våld i nära relationer 7,5 hp, distanskurs för
åklagare
NCK har sedan flera år tillbaka samarbetat med
Åklagarmyndigheten kring utbildning i ämnet
våld mot kvinnor. Tillsammans med Utbildningscentrum vid Åklagarmyndigheten utarbetade
NCK under 2009 en universitetskurs, Våld i
nära relationer 7,5 hp, distanskurs för åklagare.
Målet var att få fördjupad insikt och förståelse
för våldsproblematiken i nära relationer, förbättra
utredningsmetodiken i den här typen av brottslighet samt förbättra bemötandet av bevispersoner. En kammaråklagare anställdes för att vara
kursledare. Kursen startade i oktober och slutförs
i januari 2010.

utbildning

Våld mot kvinnor 15 hp distansutbildning

Våld mot äldre kvinnor

En fakultetsövergripande distansutbildning för
yrkesverksamma genomfördes under 2009.
Utbildningen var en vidareutveckling av den
distansutbildning om 7,5 hp som gavs 2008 för
samma målgrupp. Utbildningstiden har förlängts
och litteratur och övningsuppgifter har gjorts
mer omfattande. Kurslängden var 20 veckor på
halvfart, motsvarande 15 hp. Deltagarna var
yrkesverksamma från hela landet inom bland
annat polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Kursen genomfördes huvudsakligen på
distans med hjälp av Uppsala universitets ut
bildningsverktyg Pingpong. Kursen började och
avslutades med gemensamma sammankomster
med föreläsningar och diskussioner. Flera före
läsningar och filmer kunde sedan ses på nätet
där också gruppövningar och diskussioner
genomfördes. Kursen gav grundläggande
kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor.
Examinationen bestod av en hemtentamen.
För att få godkänt krävdes dessutom ett aktivt
deltagande i de fem gruppövningar som
skulle inlämnas under kurstiden. Samtliga 30
kursdeltagare genomgick kursen med godkänt
resultat. En majoritet av deltagarna gav kursen
som helhet betyget mycket bra. Många sade
sig också vara intresserade av att fördjupa sig
ytterligare inom ämnesområdet.

Det finns en uppenbar risk att vissa grupper av
våldsutsatta blir osynliggjorda därför att de som
grupp inte sätts i samband med våldsutsatthet.
Ofta är det kvinnor som befinner sig i en livs
situation som gör dem särskilt sårbara. NCK har
kontinuerligt uppmärksammat dessa grupper
genom utbildningsinsatser med olika teman. I
september samlades ett hundratal deltagare från
framför allt socialförvaltningar och hälso- och
sjukvården kring en utbildningseftermiddag med
temat Våld mot äldre med föreläsningar av såväl
forskare som praktiker.

Utbildning på Åland
Genom specialavtal mellan Ålands landskaps
regering och NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset kan invånare på Åland använda
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjens
tjänster. I avtalet ingår också att NCK ska utbilda yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och rättsväsende på Åland. Under
hösten genomfördes i Mariehamn kursen Kvinnofridsarbetet i myndighetsansvaret för ett femtiotal
deltagare framför allt från hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.

Andra utbildningar
Tvådagarskurs
NCK erbjuder kontinuerligt en nationell tvär
professionell tvådagarskurs, Våld mot kvinnor
– samhällets ansvar, för personal inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Årets kurs
samlade 150 deltagare från hela landet. Kursens
syfte var att ge grundkunskap så att deltagarna
sedan skulle kunna känna trygghet att arbeta
med denna problematik. Under kursdagarna
behandlas bland annat ämnen som våld mot
kvinnor i nära relationer, barn som upplever våld
och myndigheternas ansvar.
Flera av deltagarna valde sedan att genomgå
NCK:s yrkesövergripande universitetskurs på
distans som ger 15 högskolepoäng.

utbildning

Den årliga tvådagarskursen samlade 150 deltagare från hela landet.
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Internutbildning
Det är viktigt att de som arbetar vid NCK har
god kompetens inom kunskapsområdet. Under
året har två introduktionsutbildningar för nyanställd personal genomförts. Förutom grundläggande kunskap om våld mot kvinnor innehöll de
två kursdagarna presentation av NCK:s verksamheter. Anställda inom den kliniska enheten fick
ytterligare en dag med studiebesök och seminarium kring våldtäktskrisen.
All personal har också erbjudits intern
utbildning i ämnena hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Som en
del i den interna kunskapsutvecklingen har också
visning av och diskussion kring undervisnings
filmer erbjudits.

Utbildningskompetens
Utvärderingar
NCK:s utbildningar utvärderas kontinuerligt
avseende måluppfyllelse, deltagarnas resultat,
utbildarnas insatser och upplevelsen av
utbildningsprocessen. Ett utvecklingsområde
är att utvärdera hur förbättrade kunskaper,
attityder och praktiska färdigheter svarar upp
mot verklighetens behov. Detta kräver att
man väntar tills kursdeltagarna befunnit sig i
yrkesrollen en tid efter utbildningen. Under 2009
har distanskursen för socialtjänsten utvärderats
på detta sätt.

Uppföljning av distanskurs för socionomer
efter 6 månader
Distanskursen Våld mot kvinnor 7,5 hp för socionomer avslutades i september 2008. Kursen
var ett samverkansprojekt mellan NCK, Uppsala
kommun och Halmstads kommun. Kursledningen ville utvärdera hur deltagarnas kunskaper
svarade mot verklighetens behov. Efter ungefär
ett halvår sändes därför en enkät ut till samtliga
kursdeltagare. Enkäten besvarades av 68 procent
av deltagarna. Av dem svarade 92 procent att de
har användning för kunskaperna i sitt arbete.
Deltagarna uppgav att kunskaperna innebär en säkerhet som ger lugn och trygghet och
underlättar för dem att ta upp frågan om våld,
även om klienten inte själv direkt nämner det.
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Deltagarna har också ökat sin medvetenhet om
våldets förekomst och uppger att de har blivit
mer uppmärksamma och frågar sina klienter om
de har blivit utsatta för våld eller utövat våld oftare än de gjorde före kursen.
Av enkäten framgår att 96 procent anser att
deras förståelse för våldsutsatta kvinnors situation
har ökat. Att ha fått kunskaper om de mönster
som finns i en relation där mannen utövar våld
mot kvinnan har gett förståelse för kvinnors beteende, som annars kan tyckas vara inkonsekvent.
Förståelsen ger i sin tur möjlighet till att ge ett
gott bemötande av kvinnorna.
En stor majoritet (85 procent) ansåg att det
inte var någon svårighet att integrera de nya
kunskaper de fått genom kursen med tidigare
kunskaper och erfarenheter. Någon kommenterade ändå att ”dock kräver integreringen att man
hela tiden jobbar med sin och med omgivningens
tolkning av våld.” Vidare anser 92 procent att
kursen gav lämpliga grundläggande kunskaper
om mäns våld mot kvinnor för arbete i socialtjänsten.
På frågan om hur det går att sprida kunskapen på sin arbetsplats svarar drygt 80 procent att
de har fört fram kunskaper i olika sammanhang,
och detta har enligt de flesta kommentarerna
tagits emot positivt och med stort intresse. Någon säger att det varit ”mycket diskussioner och
mycket fördomar att bryta ner.” Några kommer
att bilda ett nätverk, för att på så sätt lättare använda varandra för diskussion och erfarenhetsutbyte.
En avslutande fråga gällde hur utbildningen
påverkat deltagarna. Det fanns fyra svarsalternativ att välja mellan. 36 procent av deltagarna
svarade att de blivit berörda till hela sin person
medan 4 procent sa sig inte ha blivit påverkade
alls. 24 procent svarade att de till viss del ändrat
sin inställning till våldsutsatta kvinnor och 36
procent angav att de dessutom till viss del ändrat
sina arbetsmönster och sitt beteende.

Utvärdering av strimma i sjuksköterske
programmet vid Uppsala universitet
Hösten 2006 påbörjade NCK undervisningen
Våld i nära relationer som en så kallad strimma
med återkommande undervisningstillfällen
genom sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala
universitet. Syftet har varit att skapa en modell
för hur undervisning i kunskapsområdet kan
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genomföras i utbildningsprogram som sträcker
sig över flera terminer. Programkommittén
hade beslutat att strimman skulle genomföras
terminerna 1, 2, 4 och 6 inom ramen för
huvudämnet Vårdvetenskap med inriktning mot
omvårdnad.
Vid utbildningens slut vårterminen 2009
genomfördes en utvärdering av strimman. Syftet
var att få en uppfattning om
•

vad studenterna faktiskt kom ihåg från
undervisningen

•

i vilken utsträckning den nya kunskapen
påverkat studenternas attityder och inställning
till ämnet

•

vilken beredskap studenterna upplevde sig ha
erhållit i att fråga patienterna om de upplevt
våld.

Syftet var också att jämföra studenternas kunskap
om våld i nära relationer efter den grundläggande
undervisningen termin 1 med deras kunskap
termin 6, nästan tre år efter det att strimman
påbörjats.
Utvärderingen genomfördes i två steg. I det
första steget fick samtliga studenter en enkät som
dels mäter kunskaper, dels attityder till ämnet
Våld i nära relationer. Enkäten var densamma
som studenterna besvarade före det första
undervisningstillfället termin 1. I jämförelsen
mellan de båda enkäterna utgör den tydligaste
skillnaden påståendet att alla kvinnor som
kommer i kontakt med sjukvården bör tillfrågas
om våld, där en tydlig majoritet instämde helt
i den sista enkäten. I den säger sig också fler
studenter vara beredda att ställa en rak fråga om
det finns misstankar om att kvinnan utsatts för
våld.
Det andra steget var utvärdering genom
en fokusgrupp. I resultatet från fokusgruppen
framgick att studenterna är mycket engagerade
i ämnet och anser att kunskap om våld i nära
relationer är av största betydelse för den
kommande yrkesfunktionen. Många uttrycker
en djup förståelse för att ämnet är komplicerat,
att man har fått en mer ödmjuk inställning till
kvinnor som lever i en utsatt relation, att det är
viktigt att ställa frågan om kvinnan upplever eller
har upplevt våld och att det vore bra med rutiner
att alltid fråga om våld.
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Utbildningsmaterial
För att sprida kunskap och arbeta pedagogiskt
krävs ständig utveckling och reflektion kring
utbildningsmaterial och vilka verktyg som
används i undervisningen. Behoven ser olika ut
beroende på målgrupp och sammanhang.
Under året har utbildningsenheten arbetat
med att producera utbildningsmaterial, framför
allt för webbaserad distansundervisning, men
även för traditionell undervisning. För distans
undervisning har fallbeskrivningar tagits fram i
samarbete med personal från den kliniska enheten vid NCK. Fallbeskrivningar är ett verktyg
för att konkretisera frågor om exempelvis be
mötande. Uppsättningen av utbildningsfilmer har
kompletterats.

Samverkan i utbildningsfrågor
Kommunikation med andra myndigheter och
organisationer är en viktig del i enhetens arbete
för att utbyta erfarenheter och kunskap samt för
att initiera samarbete när det gäller utbildning.
Under 2009 bildade NCK:s utbildningsenhet en
nationell referensgrupp för utbildningsfrågor med
frivilligorganisationer. Syftet med gruppen är
att utbyta idéer, kunskap och erfarenheter kring
utbildning om mäns våld mot kvinnor. Tretton
organisationer har inbjudits och gruppen har haft
två sammanträden under året.
NCK har också en länsutbildningsgrupp
med representanter från kommuner, hälsooch sjukvård och rättsväsende i Uppsala län.
Gruppen som bland annat har till uppgift att
inventera utbildningsbehovet i länet har haft två
sammankomster under året.

Utbildningsinventering
NCK:s styrelse gav i december 2008 centrumet i
uppdrag att genomföra en nationell kartläggning
av hur ämnena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer beaktas i grundutbildningar som leder
till yrken där man kommer att möta problematiken. Utgångspunkten för kartläggningen är
en uppföljning av Högskoleverkets (HSV) rapport Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor
från 2004. Inventeringen ingår i en serie om tre
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Gruppövningar och diskussioner är viktiga inslag i utbildningen.
kartläggningar med syfte att få en aktuell bild av
kunskapsläget vid landets universitet och högskolor. Den första kartläggningen som genomfördes
2008 handlade om förekomsten av fristående
kurser i ämnet.
Kartläggningen har genomförts i form av en
enkät som skickats ut till 36 universitet och högskolor. I kartläggningen ingår 20 olika program
och sammanlagt har 172 enkäter skickats ut. Respondenterna för respektive program har svarat
på frågor om det ingår undervisning om mäns
våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck. I enkäten
ställdes även följande frågor:
•

Hur mycket och när i utbildningen får
studenterna undervisning?

•

Är deltagandet obligatoriskt?

•

Står kunskap i ämnet med i studieplanen och/
eller som ett mål för någon av kurserna?

•

Examineras kunskapen?

•

Vilka är det som undervisar i ämnena?

De program som ingår i kartläggningen är de som
leder till en examen där studenterna i yrkeslivet
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kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, deras
barn och de våldsamma männen. Resultatet av
kartläggningen presenteras under första halvåret
2010.
Under 2009 inleddes även den tredje delen
av utbildningsinventeringen som handlar om
vissa myndigheters utbildning/fortbildning av
sina anställda. Kartläggningen kommer att genomföras i form av enkäter och strukturerade
intervjuer och beräknas vara genomförd under
första kvartalet 2010.

Utbildningsuppdrag och
fortlöpande utbildnings
verksamhet
Förutom att utveckla och genomföra egna
universitetskurser har NCK medverkat vid flera
program inom Uppsala universitet och vid andra
universitet och högskolor. Utbildningsuppdrag
från andra myndigheter har utgjort en betydande
del av verksamheten liksom regionala, nationella
och internationella föreläsningsuppdrag från
myndigheter och organisationer.

utbildning

Medverkan i universitets- och hög
skoleprogram och -kurser

den kurs med inriktning på brott i nära relationer
som genomförts vid Växjö universitet.

Mäns våld mot kvinnor beaktas idag i varierande
grad i olika yrkesutbildningar vid universitet och
högskolor i Sverige. Endast ett fåtal program har
ämnet inskrivet i läroplanen eller som kursmål.
NCK genomför sedan flera år tillbaka satsningar på att införa återkommande moment
inom program som leder till yrken där man kan
komma att möta våldsproblematiken. Dessa satsningar kommer att kunna användas som modell
vid andra universitet och högskolor. Ett exempel
är Uppsala universitets sjuksköterskeprogram,
där NCK utarbetat en modell tillsammans med
institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap.
Andra program vid Uppsala universitet där ämnet återkommer är läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet. Barnmorskeprogrammet vid
Uppsala universitet har dessutom våld mot kvinnor som en särskild profil.
NCK har även medverkat i juristutbildningens straffrättstermin, psykologprogrammet, röntgen- och distriktssjuksköterskeprogrammet och
genusvetenskap. Under året har NCK även medverkat i barnmorskeprogrammet vid Mälardalens
högskola, Polishögskolan i Umeå samt fristående
kurser vid Karlstads universitet.

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen har inom ett av sina regeringsuppdrag haft till uppgift att samarbeta med
NCK. Under 2008 utarbetades en fortbildningskurs om mäns våld mot unga kvinnor och särskilt
hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen
genomfördes som en universitetskurs omfattande
7,5 hp. Under 2009 har kurser genomförts i
Stockholm, Göteborg och Malmö där NCK medverkat med en inledande föreläsning för att ge en
grundläggande kunskap om mäns våld mot unga
kvinnor och hedersrelaterat våld.

Brottsoffermyndigheten

Universitetskursen Våld i nära relationer 7,5 hp,
distanskurs för åklagare, se sidan 8.

Brottsoffermyndigheten har genomfört ett
utbildningsprogram riktat till personal inom
Polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket. Syftet med programmet är att öka
kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra
bemötandet av dessa brottsoffer i samband med
polisanmälan, förundersökning och rättegång.
NCK har ingått i den referensgrupp som planerat
utbildningen och medverkat vid såväl upptaktskonferenser som internatutbildningar.
Tillsammans med Brottsoffermyndigheten
har också seminarier genomförts under Alme
dalsveckan och vid Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg.
I november genomfördes ett samarrangemang
i Göteborg, Våld i nära relationer – vad pågår nationellt och lokalt?

Rikspolisstyrelsen – vidareutbildning för poliser

Domstolsverket

Rikspolisstyrelsen har i ett särskilt regeringsuppdrag fått i uppgift att genomföra vidareutbildning
för poliser med fokus på brott mot barn och
ungdomar och våld i nära relationer. Polishögskolan (PHS) är ansvarig för utbildningarna, och
kurserna vid Uppsala universitet är resultatet av
ett samarbete mellan NCK, juridiska fakulteten,
sociologiska institutionen och Uppsala University
Education.
Kurserna gavs första gången 2008 och under
2009 genomfördes två kurser Utredningsmetodik
med inriktning på brott mot barn och ungdomar,
steg 1, 15 hp och två kurser Utredningsmetodik
med inriktning på brott i nära relationer, 4,5 hp
där NCK har medverkat med föreläsningar och
vid examination. NCK har även medverkat vid

Domstolsverket har fått i uppdrag av regeringen
att genom insatser i form av utbildning ytterligare stärka kompetensen bland domare och andra
anställda vid domstolarna när det gäller frågor
om mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Åtgärderna ska leda till ett bättre bemötande av brottsoffer och därigenom bidra till att
stärka allmänhetens förtroende för domstolarna.
Insatserna har genomförts som tvådagarskurser i
internatform i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Jönköping. NCK har under november–december
2009 medverkat vid samtliga sju kurstillfällen
med föreläsningar om våld mot kvinnor i nära
relationer.

Utbildningsuppdrag
Åklagarmyndigheten

utbildning
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Kriminalvården
NCK har sedan flera år tillbaka ett samarbete
med Kriminalvården framför allt inom utbildningsområdet. Ett återkommande föreläsningsuppdrag är inom basutbildningen för medarbetare som arbetar med kvinnor i kriminalvården.
Under året har NCK också medverkat i utbildning för personal som arbetar med brottsofferslussverksamhet. NCK har även genomfört
en specialutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar vid anstalter för kvinnliga
interner. Syftet med utbildningen var att ge
grundläggande kunskap om våld mot kvinnor för
att personalen aktivt ska kunna ta upp frågan om
erfarenheter av våld och prostitution med kvinnliga intagna.

sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten men
också från andra organisationer. Såväl medarbetare från utbildningsenheten som från andra enheter inom NCK har medverkat med sin special
kompetens som föreläsare vid egna och externa
utbildningar.
Föreläsningar och information om Kvinno
fridslinjen och NCK:s Handbok för hälso- och
sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella
övergrepp har varit särskilt efterfrågade under
året.
En omfattande utbildningsinsats har genomförts inom ramen för pilotprojektet för NCK:s
regeringsuppdrag att implementera handboken.
Denna beskrivs under avsnittet om uppdraget
(sidan 23).

Internationellt
SIDA-utbildning
Under året har NCK medverkat i Sidas kurs
Women’s Human Rights: Towards Gender
Equality vid två tillfällen. Kursen ges av Uppsala
University Education för yrkesverksamma från
länder som får svenskt bistånd och årets kurser
har haft deltagare från Afrika och Asien. NCK:s
bidrag i kursen har innehållit teoretisk kunskap
om mäns våld mot kvinnor samt kunskap om hur
NCK arbetar kliniskt och med utbildning och
forskning inom ämnesområdet.

Föreläsningsuppdrag
Efterfrågan på NCK:s medverkan som föreläsare
vid utbildningar, seminarier och konferenser har
varit stor. Uppdragen har kommit från hälso- och

NCK medverkade i januari 2009 vid två
japansk-svenska seminarium om jämställdhet
och avskaffande av mäns våld mot kvinnor.
Seminarierna anordnades av Svenska Institutet,
Sveriges ambassad i Tokyo samt Japans regering.

Utvärdering av turkiskt utbildningsprogram
Under 2009 utförde utbildningsenheten efter
förfrågan från Turkiet ett utvärderingsuppdrag
gällande utbildning för personal inom hälsooch sjukvården, Field Training Programme for
Healthcare Services Providers, och en utbildning
för utbildare, Training of Trainers. Båda
programmen ingick i projektet Women’s Shelter
Project baserat på EU-projektet Combatting
Violence against Women Project.

Kursledare och deltagare från vårens Sidakurs.
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Kunskapssammanställning
och analys av forskningsbehov
NCK:s enhet för kunskapssammanställning och
analys av forskningsbehov (KAF) har vuxit avsevärt under 2009. Enhetens uppdrag är att överblicka forskning och erfarenhetsbaserad kunskap,
att sprida kunskap om forskningsresultat och metoder samt att peka på utvecklingsmöjligheter.
Verksamheten drivs dels genom löpande utredningsarbete, dels i form av projekt inom olika
ämnesområden. Särskilda referensgrupper med
experter knyts till varje projekt och resultaten
presenteras i rapporter och diskuteras vid seminarier. Målet är bland annat att skapa kunskapsunderlag som kan leda till konkreta åtgärder för
prevention och bättre bemötande av brottsoffren;
detta genom att vara en länk mellan forskare
och praktiker som arbetar med frågorna. Arbetet innebär att bearbeta och göra informationen
tillgänglig och målgruppsanpassad. Vidare ingår i
KAF:s uppgifter att analysera behov av framtida
forskning och metodutveckling.
Forskningsområdena mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är brett och sträcker sig över
en mängd olika discipliner som medicin, juridik,
sociologi, kriminologi, psykologi, brottsofferforskning, folkhälsovetenskap, genusvetenskap och
statsvetenskap. Detta innebär att arbetet kräver
en bred kompetens och möjlighet att arbeta utifrån olika perspektiv. I KAF:s uppdrag ingår att
övervaka fältets olika kunskapsområden. Därför
är det angeläget att enheten tar del av andra aktörers arbete med frågorna genom att delta i seminarier och konferenser samt bygga kontaktnät
med organisationer och enskilda aktörer på området. Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling är också en förutsättning för enhetens
personal att hålla sig à jour.
Under verksamhetsåret 2009 har medarbetare på KAF medverkat vid följande konferenser
och evenemang:
•

Stockholm Pride, seminariet Att komma ut
ur den andra garderoben – våld i samkönade
relationer

•

Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

•

EU-konferensen Measures and Strategies to
Combat Men’s Violence Against Women, Solna

•

Seminariet Våld i nära relationer, Göteborg

Kunskapsbank
Arbetet med att skapa en kunskapsbank om
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer gick in
i en mer aktiv fas under 2009. Kunskapsbanken
ska bli en internetbaserad resurs som samlar och
presenterar forskning och erfarenhetsbaserad
kunskap. Stor vikt har lagts vid att bearbeta
och sammanställa innehållet i kunskapsbanken,
i form av kartläggningar och forskningssammanställningar inom olika ämnesområden och
discipliner. Aktuell forskning ska även hämtas
från andra databaser. Kunskapsbanken kommer
dessutom att innehålla presentationer av forskare
på området och deras projekt. Kartläggningen
av forskningsprojekt och forskare verksamma i
Sverige inleddes 2009 och myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med frågorna har
identifierats.
Målgruppen är främst professionella personer
som söker kunskap, metoder och vägledning i sitt
arbete. Tanken är även att kunskapsbanken ska
fungera som en interaktiv mötesplats exempelvis
i samband med NCK:s olika seminarier och symposier.
Projektet inleddes med en förstudie för att
bland annat undersöka behovet av en kunskapsbank. Förstudien visade att det föreligger behov
av ett forum för kunskapsutbyte, tillgång till
forskning samt omvärldsbevakning inom ovan
stående områden.
NCK anlitar konsulter från enheten för systemutveckling vid Uppsala universitet för den
tekniska uppbyggnaden av kunskapsbanken.

kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov
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Kunskaps- och forsknings
översikter
Kunskaps- och forskningsöversikt om
våld i samkönade relationer
NCK:s regeringsuppdrag utökades 2008 till att
även omfatta våld i samkönade relationer. Behovet av att inventera och sammanställa aktuell
forskning och kunskap i ämnet bedömdes vara
stort, och som ett första steg i arbetet med regeringsuppdraget genomförde NCK därför under
2009 en kunskaps- och forskningsöversikt om
våld i samkönade relationer. Rapporten publicerades i NCK:s rapportserie och presenterades vid
ett seminarium på NCK i november (se nedan).
Ett stort antal studier från olika discipliner
ingår i rapporten liksom en redogörelse för de
mest framträdande teoretiska perspektiven på
området. Sammanställningen visar att ämnet,
med några få undantag, är outforskat i Sverige
och att majoriteten av de befintliga studierna är
amerikanska. Det framkommer bland annat att
det finns en stor kunskapsbrist hos myndigheter
om problemet.
En referensgrupp bestående av experter i
ämnet träffades vid två tillfällen under våren. I
maj arrangerade KAF också ett rundabordssamtal på temat analys av framtida forskningsbehov
inom området våld i samkönade relationer. Syftet
var att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv
föra en diskussion om hur forskningsområdet kan
utvecklas i Sverige, och forskare från ett flertal
vetenskapliga discipliner bjöds in till samtalet.
De forskningsområden som identifierades och
diskuterades presenterades sedan i kunskaps- och
forskningsöversikten.

Antologi om våldtäkt
Under våren 2009 inleddes arbetet med en tvärvetenskaplig rapport om våldtäkt och sexuella
övergrepp. Syftet med antologin är att ge en bred
och fördjupad kunskap och att belysa ämnet ur
flera perspektiv.
Professorer, disputerade forskare och praktiker från en rad kunskapsområden bidrar med
kapitel i antologin. Insikten om att sexuella övergrepp är brott mot de grundläggande mänskliga
rättigheterna är central för rapporten. Frågan
undersöks bland annat ur ett idéhistoriskt, medicinskt och statsvetenskapligt perspektiv, och
aspekter som våldets samhällsekonomiska konsekvenser, den straffrättsliga utvecklingen samt
medicinska och psykosociala konsekvenser av
sexualbrott diskuteras. Även forskning om för
övare belyses.
Rapporten publiceras i NCK:s rapportserie
under våren 2010.

Seminarier
Seminarium vid Stockholm Pride
I juli 2009 arrangerade NCK seminariet Att
komma ut ur den andra garderoben – våld i samkönade relationer på Stockholm Pride. Vid seminariet hölls en förhandspresentation av NCK:s
rapport i ämnet samt ett panelsamtal. I panelen
var forskare och representanter för RFSL och
NCK representerade. Sveriges Television och
Radio Uppland gjorde reportage om seminariet
och ett flertal dagstidningar och facktidningar har
publicerat artiklar om rapporten.

Seminarium om våld i samkönade
relationer
Vid lanseringen av kunskaps- och forskningsöversikten om våld i samkönade relationer anordnade NCK ett seminarium med titeln Våld
i samkönade relationer – behov av kunskap och
åtgärder. Vid seminariet presenterades rapporten,
därefter följde en paneldiskussion med experter
på området. Ett fyrtiotal åhörare från berörda
myndigheter och frivilligorganisationer deltog i
seminariet.
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Seminariet vid Stockholm Pride avslutades med ett panelsamtal.

Seminarium om våld i nära relationer
i Göteborg
Rapporten Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt presenterades även
vid halvdagsseminariet Våld i nära relationer i
Göteborg den 27 november 2009. Seminariet
var ett samarbete mellan Brottsoffermyndigheten, NCK, Tryggare och Mänskligare Göteborg
samt Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum
Göteborg.

Utbildningsfilm om våld i
samkönade relationer

Referensbibliotek
KAF har under 2009 fortsatt uppbyggnaden av
NCK:s referensbibliotek. Arbetet med biblioteket
består i att bevaka och införskaffa nyutkommen
litteratur, såsom avhandlingar på våldsforskningsområdet och aktuella populärvetenskapliga, journalistiska samt skönlitterära publikationer som är
relevanta för NCK:s verksamhet. Under 2009 har
särskild vikt lagts vid att inventera och införskaffa
litteratur kring NCK:s utökade uppdrag gällande
våld i samkönade relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck.

Under hösten 2009 initierade KAF produktionen
av en utbildningsfilm om våld i samkönade relationer. Avsikten är att filmen ska användas inom
olika utbildnings- och informationsprojekt som
behandlar våld i samkönade relationer. Filmen
beräknas vara färdigproducerad i december 2010.

kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov
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Information
Informationsenhetens viktigaste övergripande
uppgift är att öka kännedomen om NCK:s verksamhet samt sprida kunskap inom områdena
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer via
verksamhetens olika informationskanaler. På så
sätt kan centrumets kunskap och resurser bli till
konkret hjälp för fler våldsutsatta personer och
deras anhöriga. Informationsenheten har ett nära
samarbete med övriga enheter både i det löpande
arbetet och i samband med större evenemang.
Under 2009 prioriterade NCK att nå ut med
riktad information om centrumets verksamhet
till dem som möter våldutsatta kvinnor i sitt
yrke, bland annat med hjälp av det nystartade
nyhetsbrevet och ett mer aktivt nyhetsarbete på
webbplatsen. Genom informationskampanjer i
fackpress och aktivt deltagande vid en rad konferenser och mässor betonades NCK:s roll som
kunskaps- och resurscentrum för hela samhällets
insatser för kvinnofrid.
En annan viktig uppgift är att göra den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen mer känd
bland allmänheten och framför allt bland dem
som är i akut behov av hjälpen. För att uppnå
detta kombinerades olika typer av informationsaktiviteter med rikstäckande annonskampanjer
för Kvinnofridslinjen.
Informationsenheten medverkar också i projektet för att bygga upp NCK:s kunskapsbank, se
sidan 15.

Webbplatser
NCK har tre webbplatser som vänder sig till
olika målgrupper:

www.nck.uu.se
NCK:s huvudsakliga webbplats vänder sig framför allt till studenter och yrkesverksamma som
möter våldsutsatta kvinnor i sitt yrke, men också
till politiker, journalister och andra som är intresserade av frågan.
2009 ökade antalet besök med 33 procent
jämfört med året innan, från 17 752 besök till
23 703 besök.
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Under året har informationsenheten förstärkt
arbetet med att publicera nyheter om verksamheten på webbplatsen, som också har fått en tydligare struktur.
För att underlätta för besökarna att ta del av
rapporter och andra trycksaker har NCK lagt ut
bläddringsbara pdf-filer på webbplatserna. Det
gör att man lättare kan ta del av NCK:s publikationer, skriva ut dem och klippa ut valda delar för
att tipsa andra.
I samband med Almedalsveckan och Bokoch biblioteksmässan rapporterade representanter för NCK direkt från evenemangen via Twitter.
Förutom att notiserna publicerades på webbplatsen syntes då NCK på www.twitter.com och
andra webbplatser knutna till respektive arrange
mang.

www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt komplement till den nationella stödtelefonen, och den
vänder sig i första hand till våldsutsatta kvinnor
och deras anhöriga, men också till dem som arbetar med frågorna.
Antalet besök ökade kraftigt under 2009, och
i december slogs besöksrekord med drygt 21 000
besökare under månaden. Totalt under året hade
webbplatsen mer än 125 000 besök, att jämföra
med knappt 70 000 besök 2008.

information

artiklar och inslag i rikstäckande nyhetsmedier.
Även i fackpress har flera artiklar publicerats.

Nyhetsmedier

För att öka tillgängligheten kompletterades
webbplatsen 2009 med en avdelning där informationen är översatt till lättläst svenska. Sedan
tidigare är hela webbplatsen översatt till engelska.
Dessutom finns det kortfattad information om
Kvinnofridslinjen på tjugo olika språk.
Webbplatsen kompletterades också med nya
funktioner som enkätfrågor och möjligheter för
besökarna att lämna synpunkter om webbplatsen
eller samtal med Kvinnofridslinjen.

www.akademiska.se/nck
Kvinnofridsenhetens webbplats, som är en del
av Akademiska sjukhusets webbplats, har en
tydligt lokal profil med aktuell information
till patienter och yrkesverksamma om NCK:s
kliniska verksamhet. Informationen har 2009
utökats med information på fler språk än
tidigare. För fördjupning om NCK:s verksamhet
eller Kvinnofridslinjen hänvisas till respektive
webbplats. I genomsnitt har webbplatsen cirka
450 besök per månad.

Mediekontakter
Nyhetsmedier och fackpress är mycket viktiga
kanaler för att sprida kunskap och information
om våld mot kvinnor och om verksamheten vid
Nationellt centrum för kvinnofrid. För informationsavdelningen är god service till journalister
därför en prioriterad uppgift.
Under året har nyheter om NCK och
Kvinnofridslinjen presenterats i ett hundratal

information

Arbetet med det nationella handlingsprogrammet för vårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer fick stor uppmärksamhet under 2009.
Inslag och artiklar om handlingsprogrammet och
pilotprojektet har vid flera tillfällen under året
publicerats i rikstäckande nyhetsmedier – bland
annat SVT Rapport, Svenska Dagbladet, Dagens
Nyheter, Aftonbladet, TT och Metro. I mars
nominerades projektet till Dagens Medicins pris
Guldskalpellen. Intresset har även varit stort från
lokal press, radio och tv, framför allt på de fem
pilotorterna. I samband med NCK:s symposium
vid Medicinska Riksstämman i november rapporterade Dagens Medicin och flera rikstäckande
nyhetsmedier, bland annat Svenska Dagbladet
och SVT Rapport, om handlingsprogrammet och
symposiet.
Som ett led i arbetet med sexuella övergrepp
tog NCK under året fram serienovellen Första
helgen i juni som uppmärksammades av såväl nyhetsmedier som kulturredaktioner och fackpress
för vårdpersonal och lärare.
Även rapporten Våld i samkönade relationer –
en kunskaps- och forskningsöversikt gav upphov till
flera artiklar och inslag i både nyhetsmedier och
fackpress.
En studie om ungdomars utsatthet för våld,
som gjordes i samarbete med Umeå universitet
och avdelningen för folkhälsa och forskning vid
Sundsvalls sjukhus, fick stort utrymme i svenska
nyhetsmedier och nyheten publicerades även i
norska medier.
Företrädare för NCK kontaktades vid flera
tillfällen under året av rikstäckande nyhetsredaktioner och även av utländska medier för expertkommentarer i samband med uppmärksammade
rättsfall, rapporter eller debatt inom ämnes
området.

Debattartiklar
•

8 mars 2009, Upsala Nya Tidning: Kunskap
om våldet en förutsättning för förändring

•

20 september 2009, Svenska Dagbladet:
Kunskapsbrist om sexuella övergrepp

•

9 december 2009, Upsala Nya Tidning:
”Oförsvarbart att inte fråga om våld”
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Medicinsk kommentar

Mässor och kongresser

•

För att nå beslutsfattare, politiker, journalister
samt särskilda yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor i sitt yrke deltog NCK under året
med föreläsningar och seminarier vid mässor och
kongresser för olika yrkesgrupper. Vid flera tillfällen kombinerades detta med andra informationsinsatser som bokbord eller montrar. Det visade
sig vara en effektiv metod för att nå speciella
målgrupper och knyta värdefulla kontakter.

7 juli 2009, Läkartidningen: Viktigt för
sexualbrottsoffer att sjukvård och rättsväsende
gör rätt

Egen utgivning
NCK:s nyhetsbrev som skickas ut via e-post har
kommit ut med fem nummer 2009.
Två delar i serien NCK-rapport trycktes under året:
•

•

Lättare att söka hjälp – Kvinnofridslinjens
uppbyggnad och första år (NCK-rapport
2009:1)
Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och
forskningsöversikt (NCK-rapport 2009:2)

Dessutom gav NCK ut den första delrapporten
av tre om utbildningsinventeringen i Sverige gällande mäns våld mot kvinnor, Delrapport – Kartläggning av fristående universitets- och högskole
kurser i ämnet mäns våld mot kvinnor. När samtliga delar är klara ska de tryckas i en gemensam
volym som ska ingå i serien NCK-rapport.
I samarbete med mastersprogrammet vid institutionen för grafisk illustration och design vid
Konstfack i Stockholm tog NCK fram en seriebok om våldtäkt, Första helgen i juni, som framför
allt vänder sig till unga och är tänkt att användas
som underlag för diskussioner om sexuella övergrepp.
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Vid följande evenemang deltog NCK med montrar eller andra informationsaktiviteter:
•

Almedalsveckan, Visby (i samarbete med
Brottsoffermyndigheten)

•

Stockholm Pride

•

Bok & bibliotek, Göteborg (i samarbete med
Brottsoffermyndigheten)

•

Nationella akutdagarna, Uppsala

•

2009 års veterinärkongress, Uppsala

•

Svensk förening för allmänmedicins höstmöte,
Uppsala

•

Medicinska riksstämman, Stockholm

För en fullständig förteckning över evenemang
där NCK har medverkat, se bilaga 2.

information

Annonsering
Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon måste synas för att
vara till nytta. Förutom spridningen av informationsmaterial i form av affischer, broschyrer och
visitkort med telefonnumret marknadsförs därför
Kvinnofridslinjen aktivt med annonsering.
2009 genomfördes fyra kampanjer: två under
våren och två under hösten. Den mest omfattande kampanjen pågick i ett par veckor vid månadsskiftet november-december. Under kampanjerna kombinerades annonsering i rikstäckande
dags- och populärpress med internetannonsering,
gratis vykort samt trafikreklam.
Mellan kampanjperioderna pågick radannonsering framför allt på internet. Annonseringen på
internet har ökat efterhand, eftersom den visat
sig vara mycket framgångsrik i de mätningar som
gjorts under året.
De flesta annonserna har lyft fram realistiska
citat från kvinnor som utsatts för hot, våld eller
sexuella övergrepp. Mätningarna som gjorts i anslutning till kampanjerna visar genomgående att
de tillfrågade anser att annonseringen har varit
väl synlig, lättbegriplig och intressant. Annonserna får också betydligt högre siffror än genomsnittet när det gäller känslomässiga reaktioner.
Enligt mätningar som gjordes av TNS Gallup
i anslutning till två av kampanjerna, en på våren
och en på hösten, kände cirka 60 procent av alla
tillfrågade till Kvinnofridslinjen. Bland kvinnor
var siffran 68 procent. I gruppen 16–25 år kände
73 procent till Kvinnofridslinjen.

Marknadsföring av NCK
För att nå ut med information om NCK:s roll
som kunskaps- och resurscentrum för hela samhällets insatser för kvinnofrid har centrumet
under året annonserat i fackpress som vänder sig
till yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor
i sitt arbete.

Informationsmaterial
Efterfrågan på informationsmaterial från NCK
ökade i samband med kampanjer och informationsaktiviteter under året.
Särskilt stor är efterfrågan på informationsmaterial om Kvinnofridslinjen som kan beställas
via Kvinnofridslinjens webbplats. Beställningarna
kom framför allt från socialtjänsten, apotek,
polismyndigheter, vårdcentraler och andra mottagningar inom hälso- och sjukvården samt
kvinnojourer.
Under 2009 har de små informationskorten
om Kvinnofridslinjen i visitkortsformat översatts
till sammanlagt tjugo språk, inklusive de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Studiebesök
Alla studiebesök vid NCK samordnas av informationsenheten. Intresset för att besöka NCK är
stort och det kommer också många förfrågningar
från utlandet. Under 2009 tog NCK emot ett
trettiotal studiebesöksgrupper från Sverige, Bangladesh, Sydkorea, Indien, Kenya, Filippinerna och
Rwanda.

har mått så dåligt efter en sak som hände
” Jag
mig för ett par år sedan. Jag vet inte vart jag
ska vända mig. ”
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som upplevt
hot, våld eller sexuella övergrepp. Besök www.kvinnofridslinjen.se
eller ring 020-505050 så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.
Aftonbladet rinkar 0903.indd 2

information

09-03-16 15.17.19
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”Alla delar i samverkanspusslet mellan myndigheter måste fungera för att enskilda våldsutsatta kvinnor
ska få skydd, stöd och upprättelse.” Det sa integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid ett
kunskapsseminarium för myndighetschefer vid Nationellt centrum för kvinnofrid den 1 april. Vid seminariet
presenterades aktuella projekt vid NCK och samtidigt firades att hela verksamheten samlats i gemensamma
och nyrenoverade lokaler.
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Forskning
och metodutveckling
Forskning
I ett samarbete mellan Umeå universitet, avdelningen för Folkhälsa och Forskning vid Sundsvalls
sjukhus och NCK pågår ett forskningsprojekt
om våld, hot och övergrepp mot ungdomar.
Nationella enkäter vid ungdomsmottagningar
är avslutade och analyserade. Även data från
gymnasieskolor är insamlade och analyserade. Ett
flertal artiklar är publicerade och presenterade på
vetenskapliga konferenser.
I ett annat doktorandprojekt vid NCK används kvalitativa och kvantitativa metoder för
att utröna hur kvinnor som utsatts för sexuella
övergrepp upplever hälso- och sjukvårdens omhändertagande.
Ett tredje doktorandprojekt är ett samarbete
mellan institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet, Umeå universitet, och NCK
och behandlar våldsförekomst hos gynekologiska
patienter med eller utan PMS.
En forskargrupp från NCK och institutionen
för socialt arbete, Umeå universitet har påbörjat
ett arbete med att utforma en enkät rörande
sexuella övergrepp.
Samtliga projekt löper enligt plan.
Handledning av studenter och referee
uppdrag har fortsatt under året.

Metodutveckling
Utvidgning av uppdrag att utveckla
program för omhändertagande av
sexualbrottsoffer
I februari 2007 fick Nationellt centrum för kvinnofrid i uppdrag av Justitiedepartementet att
utarbeta ett nationellt program för hälso- och
sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).
Syftet var att förbättra omhändertagandet av
sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården,
att utarbeta rutiner för hur provtagning och
dokumentation ska genomföras samt att för

forskning och metodutveckling

tydliga hälso- och sjukvårdens roll i förhållande
till rättsväsendets myndigheter och rättskedjan.
NCK redovisade uppdraget i februari 2008.
I det nationella programmet ingår dels Handbok
– Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp, dels Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp som tagits fram i samarbete med
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).
2008 fick NCK även regeringens uppdrag att
implementera det nationella handlingsprogrammet i Sverige (Skr 2007/08:39). Arbetet påbörjades hösten 2008 och uppdraget ska slutredovisas
i december 2010.

Pilotprojekt
Inför den nationella implementeringen beslöt
NCK att testa programmet på fem pilotorter under ett år för att undersöka om guiden fungerade
som ett stöd i mötet med patienten.
Pilotorterna – Uppsala, Umeå, Skövde, Kalmar och Karlstad – är spridda över landet och har
mellanstora kvinnokliniker med erfarenhet av att
handlägga patienter som utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetscheferna vid kvinnoklinikerna
på dessa orter inbjöds att delta i pilotomgången
och samtliga ställde sig positiva till medverkan.
Ett professionellt bemötande och omhändertagande av offer för sexualbrott kräver fun
gerande samverkan mellan de myndigheter som
denna patientgrupp möter. Därför inbjöds polismyndigheterna och åklagarkamrarna på de fem
orterna att delta i pilotomgången, och samtliga
antog erbjudandet.
Arbetet inleddes med ett upptaktsmöte
i Uppsala i december 2008 för verksamhets
cheferna vid de fem kvinnoklinikerna samt länspolismästaren/polismästaren och chefsåklagaren
på respektive pilotort.
Inledande enkäter
Före pilotomgången fick verksamhetscheferna
och läkarna vid klinikerna besvara varsin enkät
med frågor kring sina dåvarande rutiner och erfarenheter på området.
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arbetsmaterialet och på hälso- och sjukvårdens
roll i rättskedjan. Till dessa utbildningsstillfällen
inbjöds även polis och åklagare på orten.
Utvärdering av pilotomgången
Resultaten från pilotomgången har utvärderats
både kvantitativt och kvalitativt.
Sjukvårdspersonalen på varje pilotort ombads
medverka i en kvalitativ utvärdering av spårsäkringssatsen och Guiden i form av fokusgrupper.
Gemensamt framfördes att Guiden och Handboken inneburit ett bra och värdefullt stöd i arbetet
med patienterna. Synpunkterna från deltagarna
har tagits tillvara inför det fortsatta implementeringsarbetet.
Återsamling
I november 2009 samlades verksamhetscheferna,
länspolismästarna/polismästarna och chefsåklagarna från de fem pilotorterna i Uppsala för ett
erfarenhetsutbyte. Vid mötet redovisade NCK
resultaten från pilotomgången, synpunkter
från läkare och sköterskor samt vilka slutsatser
projektgruppen dragit. Representanterna från
såväl hälso- och sjukvården som rättsväsendet
instämde i betydelsen av fortsatt samverkan inom
detta område för att kunna uppnå ett gott resultat. Samtliga accepterade erbjudandet om fortsatt
samarbete med NCK under den nationella implementeringen.

I spårsäkringssatsen som innehåller allt material
som behövs för att en läkare ska kunna göra en
komplett spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp
ingår även den nya guiden med anvisningar samt
Kvinnofridslinjens telefonkort.
Handledning till klinikerna
Under januari 2009 fick klinikerna besök av en
forensisk laborant från SKL och en överläkare
och specialist i gynekologi som anställts av NCK
för detta projekt. De hade sedan fortlöpande
kontakt via besök och telefon för att svara på
frågor och följa upp hur materialet användes.
På NCK:s webbplats upprättades ett webbaserat stöd med frågor och svar som uppdaterades
kontinuerligt.

Uppföljande enkäter
Pilotomgången avslutas i början 2010 med en
uppföljande enkät till de kliniskt verksamma
läkarna på kvinnoklinikerna på pilotorterna där
de återigen får besvara frågor kring rutiner och
erfarenhet inom området.

Utbildning
När klinikerna hade arbetat med materialet
under en tid anordnade NCK ett utbildningstillfälle på varje pilotort med fokus på det nya
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Framtagande av instruktionsfilm
Under 2009 har en docent i gynekologi och
obstetrik vid Uppsala universitet inom projektets ram tagit fram en instruktionsfilm rörande
undersökning och spårsäkring efter ett sexuellt
övergrepp. Filmen visar undersökning av både
en kvinnlig och en manlig patient. Syftet med
instruktionsfilmen är att underlätta ett gott be
mötande av patienterna, att stärka de under
sökande läkarna i deras roll samt att säkerställa
en högkvalitativ undersökning och spårsäkring.

Framtagande av serienovell
I projektet har en serienovell, Första helgen i juni,
tagits fram genom ett samarbete mellan NCK
och masterutbildningen vid institutionen för
grafisk illustration och design vid Konstfack. Den
riktar sig till unga personer men också till vuxna
som kommer i kontakt med unga. Serienovellen
presenterades på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg i september 2009 och har uppmärksammats av både nyhetsmedier och fackpress.
Det har lett till stor efterfrågan av serienovellen
från bland annat gymnasieskolor, kvinno- och
tjejjourer samt ungdomsmottagningar.

forskning och metodutveckling

Handlingsprogrammet var i fokus i NCK:s monter
vid Medicinska riksstämman.

Deltagande i externa arrangemang
Handlingsprogrammet och resultatet av pilot
projektet presenterades vid ett symposium som
NCK höll vid Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma i Älvsjö 26 november 2009,
Rätt prover i vården kan fälla våldtäktsmän. Vid
riksstämman hade NCK också en välbesökt
monter där handlingsprogrammet, guiden och
spårsäkringssatsen presenterades.
Under året har representanter från expertgruppen dessutom presenterat det nationella
programmet vid flera andra arrangemang inom
hälso- och sjukvården, bland annat Nationella
mötet i akutsjukvård och akutdagarna samt
Svensk förenings för allmänmedicin höstmöte i
Uppsala. Vid dessa tillfällen genomfördes samtidigt en webbaserad enkät bland de deltagande
läkarna.
Därutöver har projektet presenterats vid
Stockholm Criminology Symposium, Almedalsveckan i Visby, en EU-konferens om insatser och
strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
samt ett riksdagsseminarium på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor,
25 november.
För en fullständig förteckning, se bilaga 2.
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Metoder för att upptäcka våldsutsatthet

Systematisk litteraturgenomgång

Inom ramen för handlingsprogrammet för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor har regeringen
gett NCK i uppdrag att vidareutveckla metoder
för att inkludera frågor om personlig erfarenhet
av våld som en del av anamnesen inom hälsooch sjukvården (Skr 2007/08:39). Syftet är att
personal inom hälso- och sjukvården på ett tidigt
stadium ska upptäcka kvinnor som är eller har
varit utsatta för våld.
Anledningen till att NCK fick uppdraget var
den forskning som medarbetare vid NCK bedrivit inom detta område. Erfarenheten från dessa
studier har legat till grund för den handlingsplan
och det vårdprogram som NCK har tagit fram
i samarbete med Akademiska sjukhuset och
Landstinget i Uppsala län.
Inom ramen för det nationella uppdraget har
NCK beslutat att sammanställa en rapport som
riktar sig till sjukvårdpersonal, verksamhetschefer
och beslutsfattare. Projektet leds av en huvudsekreterare med stöd av en styrgrupp. Rapporten
blir en antologi med ett flertal författare som är
experter inom sina områden. Den ska mynna ut i
rekommendationer angående hälso- och sjukvårdens insatser samt diskutera behovet av utbildning och utveckling för att rekommendationerna
ska kunna implementeras.

Till metoddelen har det gjorts en litteraturgenomgång för att kartlägga hur man internationellt hanterar frågor om våldsutsatthet inom
sjukvården. Målsättningen var att undersöka hur
vanligt det är att man ställer dessa frågor och om
frågorna ställs rutinmässigt vid alla besök eller
bara vid misstanke om våldsutsatthet eller synliga
trauma. Även frågerutiner och formuleringar
samt vem som har ansvaret för att fråga har tagits
upp, liksom frågeställningen om man kan använda sig av ekonomiska incitament till vårdgivarna.
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Fokusgrupper
Två fokusgruppsintervjuer genomfördes i december 2009 i Västerås för att ge en bild av hur man
bör ställa frågor om våldsutsatthet till kvinnor
som inte talar svenska.

Hälsoekonomiska aspekter
En projektplan för en hälsoekonomisk studie som
ska presenteras i rapporten har utarbetats. Utförandet har planerats tillsammans med Institutet
för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund
som kommer att utföra studien. NCK bidrar med
typfall för analysen.

forskning och metodutveckling

Klinisk verksamhet
Enligt regeringens förordning ska NCK erbjuda
stöd för våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Den kliniska verksamheten bedrivs av kvinno
fridsenheten vid Akademiska sjukhuset. Enheten
består av kvinnofridsmottagningen samt den
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som i
sin helhet bekostas av statliga medel.
Den kliniska verksamheten och NCK:s universitetsdel är lokalmässigt och administrativt
samordnade. De olika verksamhetsgrenarna går in
i varandra och är varandras förutsättningar.
Det övergripande målet för kvinnofridsenheten är att utveckla och förbättra det professionella omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor.
Den kliniska verksamheten startade vid Akademiska sjukhuset 1994 under namnet Rikskvinnocentrum, och var då landets första specialistklinik
för kvinnor som utsatts fysiskt, psykiskt eller
sexuellt våld. Under årens lopp har verksamheten
byggt upp en väl fungerande samverkan med
socialtjänsten, rättsvårdande myndigheter samt
frivilligorganisationer, både på lokal och nationell
nivå.
Medarbetarna vid kvinnofridsenheten deltar
aktivt i centrumets nationella och internationella
verksamhet som omfattar forskning, metodutveckling, utbildning, utredningsverksamhet och
olika typer av informationsaktiviteter.
Det nära samarbetet mellan universitetsdelen och kliniken ger värdefulla möjligheter till
kontinuerligt och ömsesidigt lärande. Parallellt
med patientverksamheten skapas modeller som
bygger på forskning, provas i en klinisk verklighet
och utvärderas vetenskapligt för att sedan spridas
vidare till övriga landet.
Den landstingsfinansierade kliniska verksamheten redovisas i särskild ordning inom Akademiska sjukhusets system.

Kvinnofridsmottagningen
Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor och
erbjuder både akuta och planerade besök.

klinisk verksamhet

Antalet besök vid kvinnofridsmottagningen
uppgick under året till 1 617 (286 läkarbesök
och 1 331 övriga öppenvårdsbesök), vilket är
något mer jämfört med 2008. Av besöken var
85 procent planerade och 15 procent akuta, en
fördelning som i stort sett varit oförändrad de
senaste åren.
Under året har kvinnofridsenheten genomfört
en omorganisation som gett kvinnofridsmottagningen en ökad medicinsk och psykosocial kompetens. För att möta kraven på evidensbaserad
vård och behandling anställdes tre psykiatrisjuksköterskor med steg 1-utbildning i kognitiv beteendeterapi. Vid mottagningen tjänstgör dessutom
läkare med specialistkompetens inom gynekologi,
allmänmedicin respektive psykiatri, en psykolog
och en läkarsekreterare.
Verksamheten vid Kvinnofridsmottagningen
följs och utvärderas kontinuerligt i syfte att skapa
och utveckla nya modeller för evidensbaserad
behandling.

Kvinnofridslinjen
Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen
som startades i december 2007 drivs av kvinno
fridsenheten men finansieras i sin helhet med
statliga medel. Under 2009 hade telefonen
36 879 påringningar. Kvinnofridslinjen är öppen
dygnet runt, samtalen är gratis och den som ringer kan välja att vara anonym. Samtalen besvaras
av sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer
med minst fem års erfarenhet av att möta människor i kris. I samtalen erbjuds professionellt
stöd samt information om myndigheter och
andra organisationer som kan erbjuda ytterligare
stödinsatser.
Verksamhetsåret har präglats av en fortsatt
uppbyggnad och förbättring både av tekniska
stödfunktioner och av frågor som rör tillgänglighet och bemanning. Detta ledde både till
minskade kötider och till en ökning av andelen
besvarade samtal.
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Information på 20 språk
Under 2009 utvecklades Kvinnofridslinjens möjligheter att stödja kvinnor som inte talar svenska.
Via trepartssamtal kan Kvinnofridslinjens medarbetare koppla in tolkar för ett stort antal språk,
och telefonkorten i visitkortsformat med information om linjen har under året översatts till 20
språk.

Ökad kompetens för att hjälpa offer för
människohandel
NCK samarbetar med Nationella samordnaren
mot prostitution och människohandel samt
Baltiska rådet för att förbättra stödet till personer
som utsatts för människohandel. I oktober utbildades medarbetarna i frågan och sedan november
2009 kan Kvinnofridslinjen även erbjuda stöd
och hjälp till kvinnor som utsatts för eller riskerar
att utsättas för människohandel.

Marknadsföring
Aktiva insatser för marknadsföring och information om Kvinnofridslinjen är en förutsättning för
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att nå de våldsutsatta kvinnorna, och 2009 genomfördes bland annat fyra rikstäckande annonskampanjer. Som komplement till telefonen finns
webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se som under
året hade över 125 000 besök. Informations- och
marknadsaktiviteterna beskrivs närmare i kapitlet
om informationsenheten på sidan 18.

Referensgrupp
Kvinnofridslinjen har en referensgrupp med
representanter för elva frivilligorganisationer som
träffas regelbundet.

Avtal med Åland
Även Ålands befolkning har tillgång till Kvinnofridslinjen genom ett särskilt avtal med Ålands
landskapsregering.

Rapport
I början av 2009 publicerades rapporten Lättare
att söka hjälp – Kvinnofridslinjens uppbyggnad och
första år. Rapporten beskriver arbetet med Kvinnofridslinjen och presenterar statistik från 2008.

klinisk verksamhet

Officiella uppdrag
Remisser

Representation

•

Socialstyrelsen Förslag till allmänna råd
om socialnämndens arbete med våldsutsatta
kvinnor samt barn som bevittnat våld.

•

Socialstyrelsens referensgrupp för regerings
uppdragen

•

•

Yttrande till Justitiedepartementet över
betänkandet SOU 2009:38 Ingen får vara
Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom
socialtjänsten.

Rikspolisstyrelsen. Styrgruppen för projektet
Brott i nära relationer

•

Brottsoffermyndighetens forskningsråd

•

Synpunkter på rapporten Basutbildningen
för medarbetare som arbetar med kvinnor i
kriminalvården och Uppföljning av kvinnor
intagna i kriminalvårdsanstalt (Rapporter från
riksdagen 2008/09:RFR9)

Brottsoffermyndighetens referensgrupp för
utbildning för rättsväsendet kring bemötande
av offer för sexualbrott

•

Brottsoffermyndighetens samverkansgrupp för
brottsofferfrågor

•

Kriminalvården. Arbetsgrupp kring
kompetensförsörjning inom regeringsuppdrag
kring kvinnofrid

•

Statens folkhälsoinstitut. Referensgrupp för
regeringsuppdraget (IJ 2008/1822/Disk)
att undersöka hur våldsutsatta kvinnor
tillhörande de nationella minoriteterna
bemöts och stöds av offentliga myndigheter.

•

Utvecklingscentrum Bräcke diakoni.
Referensgrupp.

•

Uppsala universitet. Stipendienämnden för
Martin H:son Holmdahl-stipendiet

•

Uppsala universitet. Programråd,
Socionomprogrammet

•

Myndighetssamverkan för
kvinnofrid
År 2009 övertog NCK ordförandeskapet för
Myndighetssamverkan för kvinnofrid, ett sam
arbete mellan sammanlagt 17 myndigheter som
på olika sätt arbetar med frågor om kvinnofrid.
Regeringen uppdrog 1997 åt en rad myndigheter
att utveckla och vidmakthålla samverkan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, och som ett led
i uppdraget inrättades denna samverkansgrupp.
Ansvaret har tidigare legat på Socialstyrelsen,
men togs 2009 över av NCK. Gruppen har
träffats vid fyra tillfällen under året.

officiella uppdrag
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Organisation och personal
Jämställdhet

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala
universitet är landets enda nationella kunskapsoch resurscentrum inom sitt ämnesområde. Verksamheten är samlad i gemensamma lokaler på
Akademiska sjukhuset.
Verksamheten består av en universitetsdel
med fyra olika enheter och ett kansli, samt en
klinisk del som organisatoriskt tillhör Akademiska sjukhuset. Det nära samarbetet mellan
universitetsdelen och kliniken ger värdefulla
möjligheter till kontinuerligt och ömsesidigt
lärande.
Totalt är ett 60-tal personer knutna till NCK.
De universitetsanställda fördelas mellan yrkes
kategorierna utbildare, informatörer, ekonomioch hr-personal, administratörer, utredare, forskare och experter. Därtill kommer centrumets
föreståndare och enhetsansvariga.
Under året har flextid införts och ett med
arbetarskapsprojekt påbörjats.
NCK:s föreståndare är direkt underställd
rektor för Uppsala universitet samt sjukhus
direktören för Akademiska sjukhuset. Centrumet
har också en styrelse som förutom ordföranden
har sex ledamöter. Två av dessa är utsedda av
regeringen och de övriga är utsedda av Uppsala
universitet, varav en efter förslag av Landstinget i
Uppsala län.

Allt arbete vid kunskapscentrumet syftar ytterst
till att minska mäns våld mot kvinnor och på sikt
få det att upphöra, och är därför att betrakta som
jämställdhetsarbete, då mäns våld mot kvinnor
är ett av samhällets största jämställdhetsproblem
och också en av de mekanismer med vilka den
bristande jämställdheten vidmakthålls.
Inom centrumets kliniska enhet med Akademiska sjukhuset som huvudman prioriteras hänÅterbud
synen till Läkarbesök
patienternas önskan att möta
kvinnlig
personal. All personal i direkt patientarbete är
Övriga öppenvårdsbesök
Uteblivna besök
därför kvinnor.
Inom centrumets övriga verksamheter finns
besök universitetsOplanerade
i enlighet Planerade
med Uppsala
policy enbesök
strävan att utjämna den för närvarande sneda
könsfördelningen. Det är också viktigt för NCK
att markera att frågan om mäns våld mot kvinnor
är en angelägenhet för både kvinnor och män.

Styrelse

Föreståndare

Kvinnofridsenheten
Kvinnofridsmottagningen

FoU

Kansli

Utbildning

Information

KAF

Kvinnofridslinjen
Finansierad av landstinget
Finansierad av staten, drivs av landstinget
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Ekonomi
Universitetsverksamhet
Kostnaderna för NCK:s verksamhet uppgick 2009 till 29 841 tkr. Av dessa utgjorde 6 616 tkr ersättning
till Akademiska sjukhuset avseende kostnader för drift av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Intäkterna uppgick till 29 841 tkr varav huvuddelen utgjorde regeringens anslag. Verksamhetens utfall
om -3 619 tkr innebär att NCK ytterligare kan minska det överskott som uppkom då NCK tilldelades
fullt anslag under uppbyggnadsåren 2006–2007.

Resultaträkning universitetsverksamhet (tkr)
Intäkter		
FOU-anslag
29 656
Avgifter och andra ersättningar
62
Finansiella intäkter
673
Summa intäkter

29 841

Kostnader
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Gemensamma kostnader

– 11 343
– 2 047
– 17 434
– 29
– 500
– 2 108

Summa kostnader

– 33 461

Verksamhetsutfall

– 3 619

Klinisk verksamhet, Kvinnofridsenheten
Intäkterna utgörs av bidrag från Landstinget i Uppsala län och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s
universitetsdel för Kvinnofridslinjen utgör 6 616 tkr.

Resultaträkning Kvinnofridsenheten (tkr)
Intäkter		
Ersättning från Landstinget i Uppsala län
4 914
Övriga intäkter
7 858
Riks-/regionintäkter
169
Summa intäkter

12 941

Kostnader
Personalkostnader
Omkostnader interna
Omkostnader externa

– 8 960
– 2 554
– 1 523

Summa kostnader

– 13 037

Verksamhetsutfall

– 96

ekonomi
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Bilagor
1. Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet och studiebesök 2009
2. Externa evenemang 2009
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Bilaga 1. Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet och
studiebesök 2009
Januari

Februari

Utbildning/föreläsningar

Utbildning/föreläsningar

•

NCK, internutbildning om hedersrelaterat
våld, Uppsala

•

Mälardalens högskola,
Barnmorskeprogrammet termin 1, Västerås

•

Uppsala universitet, Röntgensjuksköterskor
termin 6, Uppsala

•

Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet
termin 1, Uppsala

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin
5, Uppsala

•

Lundellska skolan, Omvårdnadsprogrammet
åk 2, Uppsala

•

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet
termin 4, Uppsala

•

Motala kommun, socialtjänsten, Motala

•

•

Umeå universitet, Polishögskolan. Umeå

•

Växjö universitet, Polishögskolan, Växjö

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Uppsala

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

•

Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet,
Uppsala

•

Svenska Institutet, Sveriges ambassad i
Tokyo samt Japans regering, Japanskt-svenskt
seminarium i Tokyo och Hiroshima

•

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet
termin 1, Uppsala

•

Länsstyrelsen Gävleborg, seminarium
angående tillsyn av socialtjänstens
handläggning av våldsutsatta kvinnor

•

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

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin
11, Uppsala

Studiebesök
•

Generalsekreterare Lise Bergh, Amnesty
international i Sverige

•

Socialminister Göran Hägglund,
riksdagsledamot Mikael Oscarsson samt
landstingsråden Anna-Karin Klomp och Johan
Segersam från Landstinget i Uppsala län

•

Studiebesök
•

Nationella samordnaren för trafficking och
prostitution

•

Nationella hjälplinjen

Minnamottagningen samt Uppsala
Stadsmission, Uppsala

bilaga 1. sammanställning AV NCk:s utbildningsverksamhet och studiebesök
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Mars

April

Utbildning/föreläsningar

Utbildning/föreläsningar

•

Flens kommun, socialtjänsten, Flen

•

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Kalmar

Kunskapsseminarium med invigning av
Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala

•

Gotlands kommun, utbildning i familjefrid för
personal, Visby

•

Uppsala universitet och Polishögskolan,
vidareutbildning för poliser i
utredningsmetodik med inriktning på brott
mot barn och ungdom, 2 föreläsningstillfällen,
Uppsala

•

Akademiska sjukhuset, fortbildning
undersköterskor, Kirurgdivisionen, Uppsala

•

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

•

Landstinget i Uppsala län, personalchefsmöte,
Uppsala

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Umeå

•

Akademiska sjukhuset, utbildning för
sjukgymnaster, Uppsala

•

Akademiska sjukhuset, utbildning för personal
på akutvårdsavdelningen, Uppsala

•

Uppsala universitet,
Distriktssköterskeutbildningen, Uppsala

•

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

•

Mälardalens högskola, Ungdomars sexuella
hälsa 15 hp, yrkesverksamma barnmorskor,
kuratorer, Eskilstuna

•

Akademiska sjukhuset, divisionen
för diagnostik, anestesi och teknik,
chefsutbildning, Hot och våldshantering,
Uppsala

•

Ungdomscentrum, Socialtjänstens råd och stöd,
Uppsala

•

Lundellska skolan, Uppsala

•

Zonta II, årligt NCK-seminarium, Uppsala

•

Länsstyrelsen Kronobergs län, Växjö

•

Fyrisskolan, särskolan, Uppsala

•

Uppsala universitet, Poliskonferens, Uppsala

•

Uppsala universitet, Psykologprogrammet,
Uppsala

•

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Skövde
Uppsala universitet och Polishögskolan,
vidareutbildning för poliser i
utredningsmetodik med inriktning på brott i
nära relationer examination, 4,5 hp, Uppsala

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin
11, Uppsala

•

Uppsala universitet, Juristprogrammet termin
4, Uppsala

Studiebesök
•

Sexualbrottsutredningen

•

NCK:s universitetskurs Våld mot kvinnor 7,5
hp startar, 10 seminarietillfällen fram till juni
2009, Uppsala

•

Örebro läns landsting

•

Hallsbergs kommun

Studiebesök
•

Sjuksköterskestudenter, Uppsala

•

Projektet Hela människan, Heby
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Maj

Juni

Utbildning/föreläsningar

Utbildning/föreläsningar

•

Akademiska sjukhuset, utbildning för personal
på akutvårdsavdelningen, Uppsala, tre
tillfällen

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet termin
5, Uppsala

•

•

Sveriges företagssjuksköterskors riksförening,
Uppsala

Akademiska sjukhuset, utbildning för personal
på akutvårdsavdelningen, Uppsala

•

•

Svenska kommunalarbetareförbundets
utbildningsdagar för arbetsplatsombud,
Uppsala

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet
termin 4, Uppsala

•

Kriminalvården Region Mitt,
Kvinnoprogrammet, Örebro

•

SIDA Women’s Human Right’s towards Gender
Equality, Uppsala

•

Sveriges kommuner och landsting,
Lärandeseminarium 4, Stockholm

•

Nacka kommun, utbildning för socialtjänstens
personal, förskolan, skolan, polisen,
landstinget, åklagare, kuratorer och frivilliga
organisationer i Nacka kommun

•

Akademiska sjukhuset, Onkologi-, thorax- och
medicindivisionen, Uppsala

•

NCK, Kvinnofridslinjen, introduktion för
sommarvikarier, Uppsala

•

Kriminalvården, Brottsofferslussutbildning,
Göteborg

•

Ungdomsstyrelsen, Våld mot kvinnor 7,5hp,
Malmö, Göteborg, Stockholm

Juli

•

Uppsala universitet, telefonrådgivning för
sjuksköterskor

Utbildning/föreläsningar

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Karlstad

•

Södermanlands län, utbildning för
familjevåldsrotlarna i Södermanlands län

•

Uppsala universitet, Våld mot kvinnor 7,5 hp
avslutas, Uppsala

•

NCK och Brottsoffermyndigheten,
seminarium, Almedalsveckan, Visby

Studiebesök
•

South Korean Judicial Research & Training
Institute

Studiebesök
•

Domstolsverkets humanjuridiska nätverk

•

Folkhögskoleelever, Stockholm

•

Vårdchefer och FOU-ansvariga sjuksköterskor,
Akademiska sjukhuset

•

Institutionen för information och media,
Uppsala universitet

•

Samia Rahman, Department of Mass
Communication and Journalism, University of
Dhaka, Bangladesh.

•

Representanter för NGO:s i Rajasthan, Indien,
bland annat Kumarappa institute of Gram
Swaraj
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Augusti

September

Utbildning/föreläsningar

Utbildning/föreläsningar

•

NCK, internutbildning för nyanställda,
Uppsala

•

•

Älvdalens kommun, utbildningsdag för lärare
och skolpersonal, Älvdalen

Älvdalens och Mora kommuner,
utbildningsdag för yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvård, föreläsning Våld i nära
relationer, Mora

•

Brottsoffermyndigheten, utbildning för chefer
inom rättsväsendet, Stockholm

•

Polishögskolan Umeå, föreläsning för
yrkesverksamma poliser, Umeå

•

Stockholm Pride, NCK-seminarium om våld i
samkönade relationer, Stockholm.

•

Uppsala kommun, utbildning för personal
inom socialtjänst, hemtjänst och hälso- och
sjukvård, Våld mot äldre, Uppsala

•

NCK:s universitetskurs Våld mot kvinnor,
7,5 hp startar. 10 seminarietillfällen fram till
december 2009, Uppsala

Studiebesök
•

St-läkare, Uppsala

•

Vårdförbundets styrelse, Stockholm

•

Familjevåldsteam Nordväst, Sollentuna

•

Skolsköterskor, Uppsala

•

•

Socialarbetare, Kenya

Uppsala universitet,
Röntgensjuksköterskeprogrammet, termin 1
Uppsala

•

Uppsala universitet,
Sjuksköterskeprogrammet, termin 1, Uppsala

•

NCK-seminarium vid Bok & bibliotek i
Göteborg

•

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning,
Skärholmens stadsdelsförvaltning och Älvsjö
stadsdelsförvaltning, utbildning för personal,
Athena kvinnofridsprojekt

•

Länsstyrelsen i Gävleborg, utbildningsdag
Våld i nära relationer för personliga ombud i
Gävleborgs län.

Studiebesök
•
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Karin Karlsbro, stabschef, integrations- och
jämställdhetsdepartementet
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Oktober
Utbildning/föreläsningar
•

•

NCK:s universitetskurs Mäns våld mot
kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp startar, tio
seminarietillfällen fram till december 2009,
Uppsala
Högskolan Dalarna, personal inom
socialförvaltningen, sjukvården, vård
och omsorg, rättsväsendet, kyrkan och
frivilligorganisationer.

•

Brottsoffermyndigheten Umeå, utbildning för
personal i telefonrådgivning, Umeå.

•

Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
konferens ” Våld i nära relationer.”

•

SIDA, “Human Rights towards Gender
Equality”, Stockholm.

•

Kriminalvården i Örebro, basutbildning för
medarbetare som arbetar med kvinnor i
kriminalvården. Örebro

•

Uppsala universitet, konferens kring missbruk
och beroende. Uppsala

•

Ålands landskapsregering; Kvinnofridsarbetet i
myndighetsansvaret.

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, termin
11, Uppsala

•

Uppsala universitet och Polishögskolan,
vidareutbildning för poliser i våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld, Uppsala

•

Karlstads universitet, Våld mot kvinnor, 7,5 hp.

•

Uppsala Senioruniversitetet, Mäns våld mot
kvinnor, Uppsala

•

Nationellt möte i akutsjukvård och
akutdagarna år 2009, Uppsala

•

Uppsala universitet, Specialistutbildning för
åklagare, Våld i nära relationer 7,5 hp, halvfart,
distansutbildning, Uppsala

•

Uppsala universitet, institutionen för
genusvetenskap, A-kurs, Uppsala.

•

Flens kommun, fördjupningsdag
för IFO:s egen kvinnofridsgrupp,
socialtjänstförvaltningen, Flen.

•

Regionförbundet Uppsala län, Forskning
pågår… om barn och ungdom, Uppsala

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Kalmar och Skövde.

Studiebesök
•

Åklagarkammaren, Göteborg

•

Åklagarmyndighetens ekonomiavdelning,
Stockholm

•

Socialsekreterare, Vännäs kommun

•

Akbayan Women, politiker och socialarbetare,
Filippinerna

•

Poliser, Rwanda
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November

December

Utbildning/föreläsningar

Utbildning/föreläsningar

•

Uppsala universitet och Polishögskolan,
vidareutbildning för poliser i Barns utsatthet
- våld och sexuella övergrepp mot barn och
ungdomar, Uppsala

•

•

Kriminalvården, utbildning för sjuksköterskor
inom Kriminalvården, Uppsala

Domstolsverket, utbildning om mäns våld
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Sammanlagt fyra tillfällen i Stockholm,
Malmö och Göteborg

•

Socialkontoret i Linköping, utbildning för
anställda vid socialkontoret, Linköping

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, termin
11, Uppsala

•

Uppsala universitet, Sjuksköterskeprogrammet
termin 4, Uppsala

•

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, termin
5, Uppsala

•

Uppsala universitet och Polishögskolan,
vidareutbildning för poliser, Våld i nära
relationer, Uppsala

•

FN:s internationella dag för avskaffande av
våld mot kvinnor, NCK medverkade vid ett
riksdagsseminarium, Stockholm

•

EU-konferens, Expert Conference on Measures
and Strategies to Combat Men’s Violence
Against Women, Stockholm
Centrum för genusvetenskap, seminarium,
Uppsala

•
•

Svensk förening för allmänmedicin,
seminarium Allmänläkarens möte med den
våldsutsatta kvinnan, Uppsala

•

Vittnesstödsutbildning Stockholms tingsrätt,
Stockholm

•

Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet,
Uppsala

•

Svenska Barnmorskeförbundets konferens
Reproduktiv hälsa, Kista

•

Uppsala universitet, Psykologprogrammet,
termin 3, Uppsala

•

NCK, Symposium, Våld i samkönade
relationer, Uppsala

•

•

Utbildning avseende
implementeringsuppdraget på pilotorterna,
Karlstad.

Studiebesök

•

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

•

Eskilstuna kommun

•

Akademiska sjukhuset, studiedagar för
mödrahälsovården, Uppsala

•

Domstolsverket, utbildning om mäns våld
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer,
Stockholm, Göteborg och Jönköping

•

Svenska Läkarsällskapet, 2009 års Medicinska
riksstämma i Stockholm

•

Socialtjänsten, Heby

•

Receptionen, Akademiska sjukhuset

•

Sjuksköterskor från akutmottagningen och
barnsjukhuset, Akademiska sjukhuset

Studiebesök
•

Nyanställda kvinnokliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala

•

Socialtjänsten, Uppsala
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Bilaga 2. Externa evenemang 2009
Juli

November

Almedalsveckan, Visby

2009 års veterinärkongress, Uppsala

När våldtagna berättar måste samhället göra rätt.
Seminarium arrangerat av NCK i samarbete med
Brottsoffermyndigheten.
Representanter från NCK fanns också på
plats en halv dag i Studentcentrums foajé med
bokbord och information om verksamheten.

Stockholm Pride
Att komma ut ur den andra garderoben.
Seminarium och paneldiskussion med förhandspresentation av kartläggningen av kunskaps- och
forskningsöversikten om våld i samkönade relationer som publicerades i november.

September
Bok & Bibliotek 2009, Göteborg
Vid bokmässan i Göteborg deltog NCK och
Brottsoffermyndigheten med en gemensam monter med presentation av verksamheten samt det
gemensamma seminariet Att möta utsatta människor.
I samband med bokmässan lanserades också
NCK:s serienovell Första helgen i juni.

Oktober

Vid Veterinärförbundets årliga kongress medverkade personal från Kvinnofridslinjen med ett
bokbord där de presenterade verksamheten.

Svenska barnmorskeförbundets konferens
Reproduktiv hälsa, Stockholm
Nationellt handlingsprogram för omhändertagande
av offer för sexuella övergrepp samt Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp.
Seminarium och föreläsning.

Svensk förening för allmänmedicins höstmöte,
Uppsala
Föreläsningen Allmänläkarens möte med den
våldsutsatta kvinnan.
Representanter från NCK fanns på plats med
information om det nationella handlingsprogrammet och genomförde samtidigt en webbaserad
enkät bland de deltagande allmänläkarna.

Medicinska riksstämman, Stockholm,
Symposiet Rätt prover i vården kan fälla våldtäktsmän.
NCK medverkade också med en monter med
information om NCK:s verksamhet som framför
allt lyfte fram det nationella handlingsprogrammet.

Nationella akutdagarna, Uppsala
Föreläsningen Våldsutsatta kvinnor. Omhändertagande inom akutsjukvården.
Representanter från NCK fanns på plats med
ett bokbord med information om det nationella
handlingsprogrammet och genomförde samtidigt
en webbaserad enkät bland de deltagande akut
läkarna.

bilaga 2. externa evenemang 2009
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Kontakt
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
Uppsala universitet
Akademiska sjukhuset, ingång 17
751 85 Uppsala
Telefon: 018- 611 27 93
Telefon informationsenheten: 018- 611 98 68
E-post: info@nck.uu.se
Webbplats: www.nck.uu.se
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