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betydelsefullt led i arbetet med att sprida kun-
skap är NCK:s kunskapsbank som lanserades 
i september 2010 och fortlöpande utvecklas 
i nära samarbete med alla de forskare och 
myndigheter som medverkar med sitt material. 
Kunskapsbanken ska vara en länk mellan 
forskare och praktiker, överblicka forskning och 
erfarenhetsbaserad kunskap och sprida kunskap 
om forskningsresultat och metoder.

NCK har under året utvecklats snabbt och 
flera nya medarbetare har rekryterats. Det ligger 
en stor utmaning i att samtidigt som verksam-
heten växer upprätthålla ett effektivt arbete och 
hög kompetens hos alla. Stor vikt har därför lagts 
på NCK:s inre arbete såsom arbetsmiljö och 
organisation.

Uppsala i februari 2011

Gun Heimer 
Professor, föreståndare för NCK 

2010 års arbete på NCK har präglats av högt 
arbetstempo och hög produktion. Parallellt 
med det ordinarie arbetet har tre fleråriga 
regeringsuppdrag slutförts och en nationell 
kunskapsbank introducerats. Centrumet har 
genom årets arbete befäst sin roll som nationellt 
expertcentrum.

Det nära samarbetet mellan NCK:s olika 
enheter gör det möjligt att skapa och utveckla 
modeller för ett bättre omhändertagande av 
dem som utsatts för mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck eller våld 
i samkönade relationer. Patientverksamhet, 
utbildning, forskning, information och analys 
skapar möjligheter till nya lärdomar och ett 
interdisciplinärt arbetssätt.

Fokus har under året lagts på att ta fram 
konkreta hjälpmedel för yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Ett flertal 
rapporter med tillhörande pedagogiskt material 
har producerats. 

Kunskap förändrar attityder och ger 
kompetens. Utbildningsinsatser har utvecklats, 
utvärderats och intensifierats. Ytterligare ett 

Förord



Produktion: Matador Kommunikation, Uppsala

Tryck: Edita Västra Aros, 2011

Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

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



3

Förord .......................................................................................................................... 1

 

Viktiga händelser under året ...................................................................................... 5

 

Utbildning ................................................................................................................... 9

 Utbildningsinventering ............................................................................................ 9

 Universitetskurser och andra utbildningar .............................................................. 9

 Utbildningskompetens ............................................................................................12

 Utbildningar på uppdrag av myndigheter och organisationer................................12

 

Information ................................................................................................................15

 Press ........................................................................................................................16

 Egen utgivning ........................................................................................................17

 Mässor och kongresser ............................................................................................ 17

 Marknadsföring ......................................................................................................  18

 Informationsmaterial ..............................................................................................19

 Studiebesök .............................................................................................................19

Kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov...................................... 20

 Rapporter ............................................................................................................... 20

 Seminarier .............................................................................................................  22

 Referensbibliotek ................................................................................................... 22

Forskning och metodutveckling ................................................................................ 23

 Forskning ............................................................................................................... 23

 Metodutveckling .................................................................................................... 23

Klinisk verksamhet .................................................................................................... 25

Organisation och personal ........................................................................................ 27

 Arbetsmiljö och jämställdhet ................................................................................ 27

Officiella uppdrag ..................................................................................................... 28

 Remisser ...............................................................................................................  28

 Referens- och samverkansgrupper ......................................................................... 28

Innehållsförteckning



4

Ekonomi .................................................................................................................... 30

Bilaga 1: Publikationer .............................................................................................. 32

 Publikationer i NCK:s rapportserie ...................................................................... 32

 Övriga publikationer ............................................................................................. 32

 Artiklar  .................................................................................................................. 32

 Filmer..................................................................................................................... 32

Bilaga 2: Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet 2010 ........................ 33

Bilaga 3: Externa evenemang 2010 ........................................................................... 36



5Viktiga händelser 2010

regeringsuppdrag 

Under 2010 har NCK:s verksamhet i hög grad 
präglats av arbetet med tre regeringsuppdrag från 
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer (Skr 2007/08:39). Alla 
enheter vid NCK har i någon form varit delaktiga 
i arbetet med att genomföra regeringsuppdragen, 
som redovisades till regeringen i december 2010. 

Utvidgning av uppdrag att utveckla program för 
omhändertagande av sexualbrottsoffer

NCK:s mest omfattande regeringsuppdrag har 
varit att utveckla och senare implementera 
ett nationellt handlingsprogram för hälso- och 
sjukvårdens omhändertagande av offer för 
sexuella övergrepp, som från 1 januari 2011 
kan börja användas i hela Sverige. Med det som 
grund kan alla läkare som möter en patient som 
utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, 
ta rätt prover och se till att prover och dokument 
hanteras rättssäkert. 

Den första delen av uppdraget fick NCK 
av Justitiedepartementet 2007. Syftet var att 
förbättra omhändertagandet, utarbeta rutiner 
för hur provtagning och dokumentation ska 
genomföras samt förtydliga hälso- och sjuk-
vårdens roll inom rättskedjan i förhållande till 
rättsväsendets myndigheter. Detta redovisades 
som Handbok: Nationellt handlingsprogram för 
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer 
för sexuella övergrepp.

I regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39) 
fick NCK sedan ett utökat uppdrag att implemen-
t era det nationella handlingsprogrammet inom 
hälso- och sjukvården. Det nära samarbetet med 
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, som 
inleddes under det första uppdraget fortsatte även 
under implementeringsfasen.

Arbetet har bestått av flera integrerade 
delmoment:
•	 Ett pilotprojekt har genomförts på fem orter.
•	 Från 1 januari 2011 innehåller Spårsäkrings sats 

efter sexuella övergrepp förutom material för 
spårsäkring även Guide för omhändertagande 
efter sexuella övergrepp.

•	 Utbildningsseminarier för personal inom 
hälso- och sjukvården har hållits i Malmö, 
Göteborg, Örebro och Umeå.

•	 Instruktionsfilmen Spårsäkring vid sexuella 
övergrepp har producerats och skickats ut till 
akutmottagningar och gynekologiska kliniker 
i hela landet.

•	 Handboken och utbildningsfilmen har intro-
ducerats till utbildningsansvariga på samtliga 
läkarprogram i landet.

•	 Två serienoveller som vänder sig till ung-
domar har tagits fram. 

För att ytterligare fördjupa och bredda kunskapen 
om sexuellt våld har NCK även tagit fram en 
tvärvetenskaplig rapport, Sju perspektiv på våldtäkt. 
Forskningsområdet sexuella övergrepp sträcker sig 
över många vetenskapliga discipliner och rapporten 
är en faktaantologi med Sveriges experter på 
området som författare. Den presenterades i juni 
vid ett seminarium om sexuellt våld som inleddes 
av justitieminister Beatrice Ask och där såväl 
generaldirektörerna inom rättsväsendet som andra 
myndighetschefer deltog. 

Det nationella handlingsprogrammet har 
presenterats vid ett flertal mässor, konferenser 
och symposier, och 2010 arrangerade NCK 
två seminarier under Almedalsveckan i Visby: 
Vården får inte svika efter en våldtäkt och Visioner 
räcker inte i kampen mot sexuella övergrepp, det 
senare i samarbete med Brottsoffermyndigheten 
och Justitiekanslern.

Viktiga händelser 2010

Justitieminister Beatrice Ask inledde seminariet om 
sexuellt våld i juni.
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Metoder för att upptäcka förekomst av  
våldsutsatthet 

Våldsutsatta kvinnor söker ofta hjälp inom hälso- 
och sjukvården för såväl akuta som kroniska symtom, 
men det är få som berättar spontant om våldet om 
personalen inte ställer direkta frågor. I regeringens 
handlingsplan (Skr 2007/08:39) fick därför NCK i 
uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera 
frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av 
anamnesen inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget har resulterat i en antologi, Att ställa 
frågan om våldsutsatthet som en del av i anamnesen, 
som tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas 
i olika situationer inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Ett tjugotal experter medverkar i 
antologin, och samtliga forskare som har studerat 
frågan för antologin har dragit slutsatsen att man bör 
fråga patienter som söker vård inom deras speciella 
områden om personliga erfarenheter om våld.

Antologin ingår NCK:s rapportserie och ska 
presenteras vid ett seminarium under 2011. 
Som komplement har även ett paket med åtta 
korta utbildningsfilmer för hälso- och sjuk-
vården tagits fram.

Inom ramen för uppdraget genomfördes fyra 
delstudier:
•	 en systematisk litteraturgenomgång
•	 en studie av betydelsen av kulturella skillna-

der för hur frågan ska ställas
•	 en hälsoekonomisk studie av effekten av tidig 

upptäckt av våldsutsatthet för sjukvårds-
kostnaderna

•	 en enkätstudie av läkares medvetenhet om 
förekomsten av våldsutsatthet i den kliniska 
vardagen. 

I september 2010 anordnades också ett 
rundabordssamtal där en expertgrupp fick ta del 
av rapportens innehåll. 

NCK arrangerade två seminarier under Almedalsveckan i Visby 2010. 
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Informations- och kunskapsspridning om frågor 
rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer

Tre kunskaps- och forskningsöversikter, en 
utbildningsfilm, ett pedagogiskt material samt 
nio temasidor i NCK:s kunskapsbank – det är det 
konkreta resultatet av NCK:s regeringsuppdrag 
att sprida information och kunskap om heders-
relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer (Skr 2007/08:39).

Våren 2010 publicerades rapporten Heders-
relaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 
forskningsöversikt. I den kartlades svensk och 
internationell forskning på området, både för 
att ge en samlad bild av den kunskap som finns 
i dag och för att identifiera framtida behov av 
forskning. Rapporten presenterades vid ett semi-
narium i maj som avslutades med en paneldebatt 
med forskare inom området hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Under hösten gjordes en forskningsöversikt 
om kvinnlig omskärelse/könsstympning. Syftet 
var att kartlägga svensk forskning och debatt 
om frågan samt att teckna en bild av uttryck 
och förekomst i Sverige. Kunskaps- och forsk-
ningsöversikten kommer att publiceras i NCK:s 
rapportserie under 2011. 

Ett omfattande delprojekt har varit 
produktionen av en utbildningsfilm om våld i 
samkönade relationer, Blott du mig älskar, och 
ett därtill hörande pedagogiskt material som 
är framtaget med forskning om våld i nära 
relationer och hbt-personers utsatthet för våld 
som grund. Hela utbildningspaketet är ett 
komplement till rapporten Våld i samkönade 
relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt 
som NCK publicerade hösten 2009. Tanken är 
att materialet ska användas i utbildnings- och 
informationsprojekt för yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta personer i sitt arbete. 

En viktig del av arbetet med att samla in och 
sprida kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer har 
gjorts i samband med att NCK har utvecklat sin 
webbaserade kunskapsbank om mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer.

NCK har dessutom utvecklat en ny fördjup-
ningskurs om 7,5 högskolepoäng vid Uppsala 

universitet med fokus på våldsutsatta kvinnor 
med särskild sårbarhet, där hedersrelaterat 
våld och våld i samkönade relationer särskilt 
behandlas. 

nCk:s kunskapsbank

Efter ett år av intensivt uppbyggnadsarbete 
kunde NCK:s webbaserade kunskapsbank invigas 
i september 2010. 

Kunskapsbanken ska fungera som en länk 
mellan forskare och praktiker, och erbjuder 
en smidig ingång för alla som söker forskning 
och erfarenhetsbaserad kunskap om NCK:s 
verksamhetsområden. Tanken är att användarna 
snabbt ska kunna navigera till aktuell forskning, 
sammanfattande ämnesguider och fördjupad 
läsning om mäns våld mot kvinnor, hedersrela-
terat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer.

Vid årsskiftet 2010/2011 innehöll kunskaps-
banken ett 80-tal forskarpresentationer och 
forskningsprojekt, 70 nyskrivna ämnesguider 
samt publikationer från 16 nationella myndig-
heter och 20 länsstyrelser. På webbplatsen 

NCK:s kunskapsbank erbjuder både snabba 
översikter och fördjupad läsning.
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finns en sökfunktion som även är kopplad till 
de externa söktjänsterna Swepub och Libris. 
Målgruppen är främst yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete och söker 
kunskap, metoder och vägledning.

Kunskapsbanken är en del av webbplatsen 
www.nck.uu.se och de tekniska lösningarna 
har utvecklats i nära samarbete med Uppsala 
universitets avdelning för it och inköp. En 
projektgrupp på NCK har arbetat med att 
strukturera webbplatsen, skriva texter, etablera 
kontakt med forskare och samverka med övriga 
myndigheter. Huvudansvaret för uppbyggnads-
arbetet har legat på enheten för kunskapssam-
manställning och analys av forskningsbehov 
samt informationsenheten, men även övriga 
enheter vid NCK har medverkat i såväl det 
aktiva arbetet som i referensgrupper.

Kunskapsbanken ska fortsätta att utvecklas i 
nära samarbete med forskare och de samverkande 
myndigheterna och uppdateras kontinuerligt med 
nyheter, nya forskare och publikationer.

Ett stort antal besökare hittade till webb-
platsen redan från starten. Från invigningen i 
september och fram till sista december 2010 
gjordes närmare 25 000 besök. 21 516 pdf-filer 
(publikationer) öppnades och forskarpresenta-
tionerna visades 10 726 gånger. 

Under hösten har kunskapsbanken bland 
annat presenterats vid ett seminarium i 
riksdagen på FN:s dag för avskaffandet av 
våld mot kvinnor, på Brottsoffermyndighetens 
viktimologiska forskarkonferens i Stockholm, 
vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg samt 
vid en konferens i Norge. 

Utbildningsinventering – delrapport 2

I november 2010 publicerades Nationell kart   läggning 
om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas 
i grundutbildningar vid universitet och högskolor 
(NCK-rapport 2010:3). I kartläggningen ingår 
grundutbildningar som leder till yrken där man 
möter våldsutsatta kvinnor, deras barn och 
förövarna. 

Kartläggningen genomfördes i form av en enkät 
som skickades ut till 36 universitet och högskolor 
och omfattade 20 olika program. Sammanlagt 
skickades 172 enkäter ut. Respondenterna för 
respektive program svarade på frågor som: 
•	 Vilka program har undervisning om mäns våld 

mot kvinnor, våld i samkönade relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck? 

•	 När i utbildningen sker undervisningen?
•	 Hur mycket undervisning får studenterna? 
•	 Är undervisningen obligatorisk för studen-

terna? 
•	 Finns mäns våld mot kvinnor inskrivet i 

studie- och kursplaner?
•	 Vilka är det som undervisar?
•	 Hur ser examinationen ut?  

Resultatet visade att endast vart tredje program 
undervisade om mäns våld mot kvinnor och att 
ännu färre undervisade om hedersrelaterat våld 
och förtryck eller våld i samkönade relationer. 
Resultatet visade också att variationerna är stora 
mellan såväl program som lärosäten. 

Rapporten fick stor medial uppmärksamhet 
och spridning i landet.
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Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verk-
samhet. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck och våld i samkönade relationer 
utgör egna kompetensområden och att ha kunskap 
om våldet och dess konsekvenser är nödvändigt 
för att kunna möta våldsutsatta kvinnor, deras barn 
och förövarna. Kunskap är också en förutsättning 
för att kunna skapa effektiva rutiner, arbeta 
förebyggande och förändra attityder i samhället. 
Centrumets mångåriga erfarenhet av utbildning, 
forskning, kliniskt arbete och samverkan har gett en 
trovärdighet som gjort det möjligt att nå ut på alla 
nivåer i samhället. NCK är regeringens expertorgan 
när det gäller att sprida kunskap om mäns våld 
mot kvinnor och utbildningsarbetet är därför 
modellskapande.

NCK:s nationella kartläggning av hur mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck och våld i samkönade relationer beaktas 
i grundutbildningar vid universitet och högskolor 
som presenterades 2010 visar att kunskaps-
behovet fortfarande är stort trots de omfattande 
utbildningsinsatser som gjorts de senaste åren i 
Sverige. 

Många yrkesverksamma, inom myndigheter 
och organisationer, och studenter vid universitet 
och högskolor som läser program som leder till 
yrken där man kommer att konfronteras med 
våldsproblematiken saknar kunskap om våldet 
och dess konsekvenser. Efterfrågan på utbildning 
från NCK har under 2010 varit fortsatt stor och 
totalt har 153 utbildningsuppdrag genomförts. 
Dessa finns sammanställda i bilaga 2.

Utbildningsinventering

NCK genomför en nationell inventering om 
hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer beaktas i fristående kurser vid 
universitet och högskolor, i grundutbildningar 
och inom myndigheters fortbildning. Utöver 
den redan nämnda kartläggningen om hur 
kompetensområdena beaktas i grundutbildningar, 
har även huvuddelen av den tredje och sista 
delen av utbildningsinventeringen som handlar 
om berörda myndigheters utbildning/fortbildning 
för sina anställda genomförts under 2010. 

Universitetskurser och  
andra utbildningar
 
Efterfrågan på att få formell kompetens i ämnet 
mäns våld mot kvinnor har ökat från såväl 
studenter som yrkesverksamma. I ett långsiktigt 
perspektiv kan detta också komma att bli ett 
krav för att arbeta med frågan. Såväl kurser som 
anpassats för särskilda yrkes-/studentgrupper som 
kurser som är yrkes-/fakultetsövergripande har 
därför utarbetats och genomförts. Efterfrågan på 
kursplatser har varit stor och samtliga kurser har 
haft hög en hög andel examinerade (95 procent). 

Utvärdering är viktigt för att kvalitetssäkra 
och vidareutveckla utbildningarna. Kursrapporter 
sammanställs efter varje genomförd utbildning. 
Dessa innehåller förutom beskrivning av genom-
förande och examination också deltagarnas 
utvärderingar och kursledarnas reflektioner. 

NCK:s universitetskurser har genomförts i 
samarbete med institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Uppsala universitet. 

Fristående kurser i Uppsala universitets 
ordinarie utbud

Våld mot kvinnor 7,5 hp

Två kurser har genomförts, en på vårterminen 
och en på höstterminen 2010. De fakultets-
övergripande kurserna har riktats till studenter 
som läser program som leder till yrken där 
man kommer att möta våld mot kvinnor i 
olika former. Kurserna har som tidigare år varit 
förlagda på kvällstid med tio kurstillfällen och 
genomförts på halvfart. 

Kursdeltagarna har framför allt varit stude rande 
från jurist-, socionom-, läkar-, sjuk sköterske- och 
psykologprogrammet. 

Kursmålet kräver att studenterna ska 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 ska efter avslutad kurs även ha god kunskap 
om samhällets ansvar för att motverka mäns våld 

Utbildning

Utbildning
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mot kvinnor och kunna reflektera kring sina egna 
värderingar och attityder.

Kurserna har genomförts med föreläsningar, 
seminarier, gruppövningar och panelsamtal. Alla 
kurstillfällen har också givit deltagarna utrymme 
för egna reflektioner och djupare diskussioner. 
Deltagarna har examinerats genom aktivt del-
tagande vid kurstillfällena och en hemtentamen. 

Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs 7,5 hp

Fördjupningskursen som sedan 2009 ges varje 
termin riktar sig till studenter. Kravet är att man 
genomgått NCK:s grundkurs Våld mot kvinnor 
7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande 
kunskaper. Kursens syfte är att ge fördjupande 
kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur 
ett tvärvetenskapligt perspektiv. Innehållet 
i kursen har omfattat kunskap 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, exempelvis 
kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer. 

Deltagarna har huvudsakligen varit studenter 
som studerar till läkare, jurist, socionom, sjuk-
sköterska, sjukgymnast, psykolog eller lärare. 
Kurserna har genomförts på halvfart och under-
visningen varit förlagd till kvällstid. Kurstillfällena 
har innehållit föreläsningar, seminarier och 
gruppdiskussioner. Examinationen har skett 
genom aktivt deltagande vid kurstillfällena och 
godkänd hemtentamen. 

Övriga fristående universitetskurser

Våld mot kvinnor 15 hp, distansutbildning

En fakultetsövergripande distansutbildning för 
yrkesverksamma har genomförts för andra året i 
rad 2010. Antalet sökande till kursen var denna 
gång dubbelt så stort som antalet platser. De 
sökande var yrkesverksamma från hela landet, 
en övervägande andel var anställda i kommuner. 
Flera var kvinnofridssamordnare, en tjänst som 
många kommuner inrättat för att upprätta och 
samordna kommunens arbete med våldsutsatta 

kvinnor, deras barn och våldsutövande män. De 35 
som deltog i kursen representerade socialtjänsten, 
kriminalvården och hälso- och sjukvården. Kurs-
längden var som tidigare 20 veckor på halvfart, 
motsvarande 15 hp. 

Kursen genomfördes huvudsakligen via internet 
med hjälp av Uppsala universitets utbildnings-
verktyg Pingpong. Föreläsningar och filmer kunde 
ses på nätet, och även gruppövningar och diskus-
sioner genomfördes med Pingpong som verktyg. 
Kursen inleddes och avslutades med gemensamma 
sammankomster för deltagarna med föreläsningar 
och diskussioner. 

Kursen gav grundläggande kunskaper i ämnet 
mäns våld mot kvinnor. Examinationen bestod 
av en hemtentamen och dessutom krävdes ett 
aktivt deltagande i gruppdiskussionerna och 
inlämnande av gruppuppgifter. Nittiosju procent 
av deltagarna 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 kunskapsområdet. 

Våld i nära relationer 7,5 hp, distanskurs för 
åklagare 

I början av 2010 slutfördes kursen Våld i nära 
relationer 7,5 hp, distanskurs för åklagare, en 
specialistkurs för åklagare som genomförts av 
NCK i samarbete med Åklagarmyndighetens 
utbildningscentrum. 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. Utvärderingarna som utfördes 
dels av NCK, dels av Åklagarmyndigheten 
visade positiva omdömen och att åklagarna haft 
stor nytta av kunskaperna i sitt arbete. Detta 
resulterade i beslut om ytterligare en kurs. Denna 
startade i oktober och slutar i januari 2011. 

Medverkan i universitetskurser 

Utredningsmetodik för poliser

Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av 
regeringen att genomföra vidareutbildning 
för poliser. För tredje året i rad har NCK 

Utbildning
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medverkat i kurserna Utredningsmetodik med 
inriktning på brott i nära relation, 4,5 hp och 
Utredningsmetodik med inriktning på brott 
mot barn och ungdomar, 15 hp. Ansvarig för 
utbildningarna är Polishögskolan. Kurserna är 
ett samarbete mellan NCK, juridiska fakulteten, 
sociologiska institutionen och avdelningen för 
uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. 

NCK har varit med i framtagandet av kurs-
planerna och medverkat med föreläsningar, 
bedömning av PM och vid muntlig examination.

Kurs om våld mot unga kvinnor

Ungdomsstyrelsen har för tredje året i rad 
genomfört kursen Hur kan vi förebygga våld mot 
unga kvinnor 7,5 hp. Utbildningsenheten har varit 
med i utformandet av kursen och medverkat 
vid de tre kurserna i Höör, Stockholm och 
Göteborg. NCK har bidragit med ett inledande 
utbildningstillfälle där grundläggande kunskap 
om mäns våld mot unga kvinnor togs upp.  

Medverkan i grundutbildningar vid  
universitet och högskolor

NCK medverkar regelbundet i flera grund-
utbildningar vid Uppsala universitet och vid andra 
universitet och högskolor runt om i landet. 

I Uppsala universitets sjuksköterske-, 
barnmorske- och läkarprogram har NCK 
skapat så kallade strimmor med undervisning 
om mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att 
kunskapsområdet återkommer under flera 
terminer i utbildningen, både i form av utbild-
ningstillfällen och examination. NCK har även 
medverkat i följande ut bildningar vid Uppsala 
universitet: röntgen sjuksköterskeprogrammet, 
juristprogrammet, psykologprogrammet, socio-
nomprogrammet och genusvetenskapens A-kurs. 

Dessutom har NCK under året medverkat i 
barnmorskeprogrammet vid Mälardalens hög-
skola och på Polishögskolan i Umeå. 

andra utbildningar

Tvådagarskurs 

NCK har genomfört en nationell yrkes-
övergripande tvådagarskurs, Våld mot kvinnor 
– samhällets ansvar, för inemot 200 deltagare 
från hela landet. Kursen återkommer årligen 
och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt 
arbete möter våldsutsatta kvinnor, deras barn 
och förövarna. Under två dagar fick deltagarna 
ta del av grundläggande kunskaper om mäns 
våld mot kvinnor. Kursen avslutades med en 
paneldiskussion om det svenska samhällets ansvar 

Utbildning

Gruppövningar och diskussioner är viktiga inslag i NCK:s kurser.
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för offer och förövare, med representanter från 
hälso- och sjukvård, rättsväsende, socialtjänst och 
frivilligorganisationer. 

Internutbildning

NCK:s anställda erbjuds kontinuerligt intern-
utbildning i form av seminarier. Nya rapporter, 
undervisningsfilmer och utredningar är exempel 
på vad som presenteras. Förutom kunskapstillförsel 
ges också tillfälle till diskussion och erfarenhets-
utbyte över yrkesgränserna. Under året har 
personalseminarier hållits vid sex tillfällen. 

Utbildningskompetens

kvalitetssäkring och dokumentation

Att utbilda inom kunskapsområdet mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer kräver särskild 
kompetens. Enheten har under 2010 arbetat med 
att utveckla metodik och pedagogik anpassad 
till olika målgrupper, och för såväl när- som 
distansundervisning. NCK:s kurser utvärderas 
och utvecklas kontinuerligt vilket är viktigt för att 
kunna bibehålla hög kvalitet. Eftersom kurserna är 
modellskapande har särskilda manualer tagits fram. 

nya kurser

Nya forskningsrön och ny erfarenhetsbaserad 
kunskap skapar behov av att utveckla fler kurser 
och undervisningsmaterial för såväl när- som 
distansundervisning.  

Utbildarkurs

Kunskapsbehovet är stort och det behövs fler 
som kan utbilda inom kompetensområdet. 
Under 2010 har en utbildarkurs om 7,5 hp 
utvecklats. Den vänder sig till professionella 
som har en grundläggande teoretisk och praktisk 
kunskap. Kursen avser att ge en fördjupning 
inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor 
samt pedagogik och metodik för att som 
utbildare kunna ge grundläggande kunskap till 
yrkesverksamma. 

Samtalskurs

Deltagare i tidigare utbildningar efterfrågar 
ofta fortsättnings- och fördjupningskurser inom 
ämnesområdet mäns våld mot kvinnor. Ett 
specifikt område som är angeläget för många 
är kurser i att kunna fråga om våld och föra 
samtal med våldsutsatta kvinnor. Under 2010 
har en samtalskurs som ger 4,5 hp tagits fram 
med hälso- och sjukvårdspersonal som första 
målgrupp. Kursen bygger bland annat på den 
kunskap och det undervisningsmaterial som 
tagits fram inom NCK:s regeringsuppdrag 
Metoder för att upptäcka förekomst av vålds-
utsatthet.  

Utbildningar på uppdrag av myndig
heter och organisationer

Många av NCK:s utbildnings- och föreläsnings-
uppdrag härrör från den mångåriga samverkan 
som bedrivits med andra myndigheter och orga-
nisationer och som är en viktig del i arbetet för 
att utbyta erfarenheter och kunskap samt för att 
initiera samarbete när det gäller utbildning. 

Kriminalvården

NCK har sedan flera år tillbaka ett givande sam-
arbete med Kriminalvården, framför allt när 
det gäller utbildning med fokus på brottsoffer-
problematik. Återkommande föreläsningsuppdrag 
är inom basutbildningen för medarbetare 
som arbetar med kvinnliga intagna och inom 
utbildning för personal som arbetar med 
brottsofferslussverksamhet. Föreläsningar för 
personal vid flera anstalter och häkten har också 
genomförts.

NCK har under 2010 även genomfört en 
uppskattad tvådagarskurs för ett trettiotal chefer 
som arbetar vid anstalter med kvinnliga intagna. 
Uppdraget kom från Kriminalvårdens kvinno-
nätverk och syftet med denna specialutbildning 
var att ge grundläggande kunskap om mäns 
våld mot kvinnor ur ett samhällsperspektiv 
och kunskap om våldets konsekvenser i nära 
relationer. Även våldsutsatta kvinnor med 
särskild sårbarhet som till exempel kvinnor med 
missbruksproblematik belystes. 

Utbildning
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NCK har också varit representerade i 
Kriminalvårdens projektgrupp för framtagande 
av en nationell partnerkontaktorganisation och 
planering av basutbildning för medarbetare som 
arbetar på enheter med sexualbrottsdömda och 
dömda för våld i nära relation.

Statens folkhälsoinstitut

Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut 
i uppdrag att undersöka vilken beredskap 
och kunskap det finns hos myndigheter i 
möten med våldsutsatta kvinnor som tillhör 
de nationella minoriteterna. De nationella 
minoriteterna är tornedalingar, judar, samer, 
sverigefinnar och romer. 

En del av uppdraget har varit att genomföra 
utbildning för att öka kunskaperna om mäns 
våld mot kvinnor, bemötandefrågor och om de 
nationella minoriteternas särskilda livsvillkor 
och förutsättningar. NCK har medverkat i 
framtagandet av utbildningsprogrammen och 
hållit i kunskapsdelen gällande mäns våld 
mot kvinnor. Under november månad har 
det hållits tvådagarskurser i Oxelösund och 
Östersund och ett nationellt seminarium i 
Stockholm. 

Projekt Lilja

Projekt Lilja, som under 2010 drivits av Riks-
organisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, Roks, och Sveriges kvinnojourers riks-
organisation, SKR, har syftat till att utveckla arbetet 
vid vissa kvinnojourer för att kunna erbjuda stöd, 
skydd och säkert återvändande för utsatta kvinnor 
i prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. Ett av målen har varit att skapa samverkan 
mellan myndigheter och kvinnojourer och aktörer 
som kommer i kontakt med utsatta kvinnor. 

Personalen vid Kvinnofridslinjen har tidigare 
utbildats om människohandel och kan erbjuda stöd 
till den som utsatts eller har frågor om detta. Under 
hösten 2010 har personal från Kvinnofridslinjen 
medverkat i samverkansseminarier som hållits 
runt om i landet; i Malmö, Karlskrona, Göteborg, 
Linköping, Stockholm och Skellefteå. Seminarierna 
har genomförts i samarbete med länsstyrelsen i 
respektive län. 

Sida-utbildning

Kursen Women’s Human Rights: Towards Gender 
Equality ges för yrkesverksamma från länder 
som får bistånd från Sverige och arrangeras 

Utbildning

Efterfrågan på att få formell kompetens om mäns våld mot kvinnor har ökat från såväl studenter 
som yrkesverksamma.
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av avdelningen för uppdragsutbildning vid 
Uppsala universitet. Under året har två kurser 
getts med deltagare från Afrika och Asien i den 
ena, och från Mellanöstern och Nordafrika i 
den andra. NCK:s medverkan har bestått av en 
heldagsutbildning med fokus på grundläggande 
förståelse av mäns våld mot kvinnor och på 
Nationellt centrum för kvinnofrids organisation 
och arbete.  

Föreläsningsuppdrag

Förfrågningar om medverkan i andra myndig-
heters och organisationers kurser, konferenser 
och seminarier inkommer löpande. Under 2010 
kan nämnas uppdrag från Svenska kyrkan, 
Regiondjursjukhuset i Strömsholm, Åres, 
Danderyds, Karlshamns, Vingåkers och Burlövs 
kommuner, Samverkansgruppen för Kvinnofrid 
i nordöstra Skåne, Brottsofferjourernas riks-
förbund, BOJ, och Rotary.

särskilda projekt

Sydafrika

Under 2010 inleddes diskussioner om ett 
tvåårigt Sidaprojekt med Foundation for 
Professional Development, FPD, en privat 
organisation som har grundats av The South 
African Medical Association och som arbetar 
med utbildning, utveckling och forskning. FPD 
har bland annat utbildat sydafrikanska läkare 
i hiv- och aidsfrågor. Projektet innebär ett 
utbildningssamarbete för att öka kunskapen 
bland läkare och lärare i Sydafrika om våld 
mot kvinnor med särskilt fokus på sexuellt 
våld. NCK:s uppgift är att ta fram kursplaner 
och kursscheman för två utbildningar, en som 
riktar sig till hälso- och sjukvården och en 
som riktar sig till lärare. I projektet ingår även 
att genomföra en utbildarkurs. Den handbok 
med tillhörande guide, spårsäkringssats och 

instruktionsfilm som tagits fram inom NCK:s 
regeringsuppdrag angående hälso- och 
sjukvårdens omhändertagande av offer för 
sexualbrott (Skr 2007/08:39) kommer att 
användas som utbildningsmaterial. Projektet 
finansieras i sin helhet inom ramen för 
Sidas satsningar i Sydafrika och kommer att 
genomföras under 2011–2012. 

samverkan i utbildningsfrågor

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Samverkansgruppen bildades 2000 för att 
utveckla och vidmakthålla samverkan för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, och var från 
början ett uppdrag från regeringen till en rad 
myndigheter. Fjorton myndigheter och en 
intresseorganisation ingår och NCK har en 
sammankallande funktion. 

Under året har syftet med och formerna för 
arbetet tydliggjorts. Gruppen ska arbeta för att 
hålla frågan om kvinnofrid på agendan och vara 
en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer, 
sprida kunskap och möjliggöra samverkan kring 
specifika projekt. Gruppen ska också arbeta för 
att sprida kunskap till personer som i sitt yrke 
eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, 
barn och unga som upplever våld och/eller män 
som utövar våld. Under året sammanträdde 
gruppen vid fyra tillfällen. Förutom möten har en 
framtidsverkstad genomförts.  

Nationell samverkansgrupp med frivilligorganisa-
tioner kring utbildningsfrågor 

Den samverkansgrupp kring utbildningsfrågor 
som NCK initierat med frivilligorganisationer 
har under året fortsatt sitt arbete. Ett tiotal 
organisationer ingår och syftet är att utbyta 
idéer, kunskap och erfarenheter för att initiera 
samarbete när det gäller utbildning. Under 2010 
träffades gruppen två gånger. 

Utbildning
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NCK:s kunskapsbank lanserades i september som 
en ny del av webbplatsen. 

Under året har informationsenheten, i enlighet 
med Uppsala universitets riktlinjer, bytt publice-
ringsverktyg för webbplatsen. I maj publicerades 
den nya versionen av www.nck.uu.se med nytt 
utseende och en delvis förändrad struktur. Start-
sidan har fått en tydligare inriktning på nyheter 
och fler genvägar till olika avdelningar. Tanken 
har också varit att besökarna enklare ska hitta 
information om verksamheten och aktuella 
projekt.

Olika åtgärder för att lyfta fram centrumets 
egna publikationer har gjorts på webbplatsen. 
Flera publikationer presenteras som bläddrings-
bara pdf-filer och ett formulär för beställning av 
NCK:s publikationer har tagits fram. Detta har 
lett till en stor ökning av antalet beställningar. 

Medarbetare från NCK har rapporterat direkt 
via Twitter bland annat från Almedalsveckan 
i Visby och Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. Förutom att notiserna publicerades på 
webbplatsen syntes då NCK på www.twitter.com 
och andra webbplatser knutna till respektive 
arrangemang. Twitter används även för att föra ut 
NCK:s pressmeddelanden och andra nyheter.

Informationsenhetens viktigaste övergripande 
uppgift är att se till att NCK:s verksamhet 
blir känd, så att centrumets kunskap och 
resurser sprids och kan bli till konkret hjälp 
för våldsutsatta personer och deras anhöriga. 
Viktiga målgrupper är yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, studenter, 
beslutsfattare, journalister och – framför allt 
när det gäller stödtelefonen Kvinnofridslinjen – 
våldsutsatta kvinnor och anhöriga. 

Det intensiva arbetet med regeringsuppdragen 
har även präglat informationsenheten under 
2010, med såväl bokproduktion som webb-
utveckling, presskontakter, lansering och en lång 
rad informationsaktiviteter.

Uppbyggnaden och lanseringen av NCK:s 
kunskapsbank har under 2010 utgjort en stor del 
av informationsenhetens arbete. Parallellt med 
detta fick NCK:s webbplats ett nytt utseende och 
ett nytt publiceringsverktyg. 

Marknadsföringen av Kvinnofridslinjen har en 
särställning i informationsenhetens verksamhet, 
eftersom den vänder sig direkt till våldsutsatta 
kvinnor. En förutsättning för att stödtelefonen 
ska bli till verklig nytta är att den blir känd bland 
dem som är i behov av hjälpen och även bland 
allmänheten. För att uppnå detta kombinerades 
olika typer av informationsaktiviteter med 
annonskampanjer för Kvinnofridslinjen.

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. NCK:s kunskapsbank är 
en del av webbplatsen, men har en egen startsida. 

2010 ökade antalet besök med 86 procent 
jämfört med året innan, från 23 703 besök 2009 
till 44 099 besök. En viktig orsak till detta är att 

Information

inFOrMatiOn

Antalet besök ökade kraftigt på webbplatserna 
www.kvinnofridslinjen.se och www.nck.uu.se. 
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www.kvinnofridslinjen.se 

Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt 
komplement till den nationella stödtelefonen. 
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 2010, och 
i december slogs besöksrekord med drygt 22 500 
besökare under månaden. Totalt under året hade 
webbplatsen mer än 183 000 besök, att jämföra 
med knappt 125 000 besök under 2009.

För att öka tillgängligheten har webbplatsen 
under 2010 kompletterats med en uppläsnings-
funktion (talsyntes). Den kortfattade informa-
tionen om Kvinnofridslinjen på olika språk har 
under året kompletterats med fyra nya språk, 
så att det nu finns information på 24 språk. 
Webbplatsen har genomgått en översyn för att 
öka användarvänligheten, och sidorna ”För dig 
som arbetar med frågorna” och ”Pressrum” har 
gjorts om. För att möta efterfrågan av fördjupad 
information på Kvinnofridslinjen finns nu länkar 
till NCK:s kunskapsbank för vidare läsning.

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 verk-
samhet. Under 2010 har sidan ”För personal 
som möter våldsutsatta kvinnor” utökats med 
information och länkar till NCK:s kunskapsbank 
samt till sidor om handlingsprogrammet för 
omhändertagande av offer för sexualbrott. 

Webbplatsen har även kompletteras med texter 
på lättläst svenska för att öka tillgängligheten. 
För fördjupning om NCK:s verksamhet eller 
Kvinnofridslinjen hänvisas till respektive webb-
plats. I genomsnitt har webbplatsen cirka 418 
besök per månad och den mest besökta sidan är 
”För personal”. 

Press
Nyhetsmedier och fackpress är mycket viktiga 
kanaler för att sprida kunskap och information om 
våld mot kvinnor och om verksamheten vid NCK. 
För informationsavdelningen är god service till 
journalister därför en prioriterad uppgift. 

nyhetsrapportering

2010 var ett intensivt år på NCK och det 
avspeglades även i medierapporteringen. Under 
året uppmärksammades NCK i tre artiklar 
från TT, som fick stor spridning både i tryckt 
dagspress och på webben. Artiklarna rörde det 
ökade antalet samtal under jul- och nyårshelgen 
till Kvinnofridslinjen, lanseringen av NCK:s 
kunskapsbank i september och kartläggningen 
av 20 grundutbildningar på högskolor och 
universitet som presenterades i november. NCK:s 
kunskapsbank omnämndes i nyhetsbrev från flera 
andra myndigheter och organisationer, i fackpress 
och på webbplatser. Antologin Sju perspektiv 
på våldtäkt som presenterades i juni gav också 
upphov till artiklar och inslag med olika vinklar i 
nyhetsmedier. 
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WHO har deklarerat att våld är en folkhälsofråga [1], och FN 

har fört fram vikten av att ungdomars utsatthet för våld speci-

ellt uppmärksammas [2]. I Socialstyrelsens Folkhälsorapport 

2009 ägnas för första gången ett kapitel åt våld, och man skri-

ver att det kan ses som ett sätt att följa upp WHO:s uppmaning 

att fokusera på våld ur ett folkhälsoperspektiv [3]. I rapporten 

påpekas att ungdomar (16–24 år) och ensamstående kvinnor 

med barn är de grupper i samhället som oftast utsätts för våld. 

Trots detta är forskningen om våld mot ungdomar begränsad, 

både nationellt och internationellt, vad gäller förekomst men 

framför allt vad gäller riskfaktorer och samband mellan ut-

satthet för våld och psykisk och fysisk ohälsa. 

I Sverige finns flera olika omfångsundersökningar gjorda. 

Statistiska centralbyrån har sedan 1978 gjort återkommande 

s k ULF-undersökningar (undersökningar av levnadsförhål-

landen), där fyra kortfattade frågor om våld och hot ingår (Ta-

bell I) [4]. Brottsförebyggande rådet har sedan 2006 genom-

fört tre nationella trygghetsundersökningar (NTU) med syf-

tet att göra årliga brottsoffer- och trygghetsundersökningar. 

Man använder fyra frågor om hot, trakasserier, misshandel 

och sexualbrott (Tabell I) [5]. Även Folkhälsoinstitutet har se-

dan 2004 årligen genomfört nationella folkhälsoundersök-

ningar, och i dem har tre frågor om våld, hot och kränkningar 

ingått (Tabell I) [6]. Under våren 2007 genomförde vi en enkätstudie om ungdo-

mars utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, riktad 

till ungdomar som sökte på nio olika ungdomsmottagningar 

(UM) i landet [7], från Gällivare i norr till Malmö i söder, och 

till samtliga elever i Sundsvalls gymnasieskolor. 

Målsättningen med den här artikeln är att förmedla en ak-

tuell kunskapsöversikt om förekomsten av olika typer av våld 

mot ungdomar i Sverige, att jämföra förekomsten av våld mel-

lan olika nationella undersökningar och även att ge några in-

ternationella utblickar. Vi kommer också att diskutera möjli-

ga orsaker till de stora skillnaderna i förekomsten av våld mel-

lan de olika studierna och hur utsatthet för våld kan påverka 

ungdomarna. 
Ungdomsmottagnings- och gymnasiestudien (UM-studien)

På ungdomsmottagningarna besvarade 2 250 unga kvinnor 

och 920 unga män i åldern 15–23 år enkäten, vilket gav en 

svarsfrekvens på 86 procent för kvinnorna och 88 procent för 

männen [7]. Av skolungdomarna (15–23 år) svarade 1 658 (83 

procent) unga kvinnor och 1 589 (77 procent) unga män. Bort-

fallet utgjordes huvudsakligen av dem som inte var i skolan då 

undersökningen genomfördes. 
Frågorna om våld hämtades från The NorVold Abuse Ques-

tionnaire, som är framtagen och validerad av en nordisk fors-

kargrupp (Fakta 1) [8, 9]. Frågorna är utförliga och specifika 

och tillåter en uppdelning i olika grader av psykiskt, fysiskt 

och sexuellt våld. För varje fråga om våld uppmanades ungdo-

marna att besvara om de varit med om det före 15 års ålder, ef-

ter 15 års ålder och/eller under de senaste tolv månaderna. De 

som varit utsatta för våld under de senaste tolv månaderna 

fick även svara på frågan vem/vilka som utsatt dem för våld. 

På en visuell analog skala mellan 0 och 10, där 0 stod för »inte 

alls« och 10 för »väldigt mycket«, fick de också uppskatta hur 

mycket de för närvarande led av det som hänt dem. För att va-

lidera frågorna för den yngre åldersgruppen använde vi oss av 

två fokusgrupper med gymnasieungdomar i åldern 17–18 år 

[7].

Förekomst av våld i UM-studien
Vi har valt att redovisa förekomsten av våld under de senaste 

12 månaderna från ungdomsmottagningsstudien (UM-stu-

dien) (Figur 1). De unga kvinnorna uppgav signifikant oftare 

än männen att de varit utsatta för psykiskt och sexuellt våld, 

medan de unga männen signifikant oftare varit utsatta för fy-

siskt våld. Under de senaste tolv månaderna hade 33 procent 

av kvinnorna utsatts för någon form av psykiskt våld och 14 

procent för någon form av sexuellt våld, medan 27 procent av 

männen varit utsatta för fysiskt våld (Figur 1). 

De ungdomar som varit utsatta för våld hade ofta varit ut-

satta för flera olika typer av våld (Figur 2). Förekomsten av 

våld under de tolv senaste månaderna skilde sig mycket lite el-

ler inte alls mellan de ungdomar som besvarat enkäten på 

ungdomsmottagningen i Sundsvall och de som svarat på gym-

nasieskolorna i Sundsvall, förutom vad gäller det svåra psy-

kiska och fysiska våldet, som var något vanligare bland de 

unga männen som sökte på ungdomsmottagningen. 

De unga kvinnorna uppgav oftare att någon förälder, part-

ner eller expartner utsatt dem för psykiskt och fysiskt våld, 

Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld 
Också stora skillnader mellan olika studierINGELA DANIELSSON, med dr, 

överläkare, institutionen för kli-
nisk medicin, obstetrik och gy-
nekologi, Umeå universitet
ingela.danielsson@lvn.se
HELENA BLOM, specialistläkare, 
kvinnokliniken, Länssjukhuset 
Sundsvall–HärnösandCARIN NILSES, med dr, mödra-

hälsovårdsöverläkare, primär-
vårdscentrum, Länssjukhuset 

Sundsvall–HärnösandULF HÖGBERG, professor, insti-
tutionen för klinisk medicin, 
obstetrik och gynekologi; insti-
tutionen för folkhälsa, epide-
miologi och folkhälsoveten-
skap, Umeå universitetGUN HEIMER, professor, Natio-

nellt centrum för kvinnofrid, 
Uppsala universitet

!"klinik och vetenskap
 klinisk översikt

 
läs mer Fullständig referenslista

och engelsk sammanfattning 
http://ltarkiv.lakartidningen.se 

Ungdomar är den grupp i 
samhället som är mest utsatt 
för våld.Den rapporterade förekoms-

ten av våld skiljer sig betyd-
ligt mellan olika undersök-
ningar.
Unga kvinnor utsätts oftare 
för psykiskt och sexuellt 

våld, medan unga män oftare 
blir utsatta för fysiskt våld.
De unga kvinnorna uppger 
att de mår sämre av våldet än 
de unga männen.Ungdomars utsatthet för 

våld kan vara en orsak till 
ökad psykisk ohälsa hos 
framför allt unga kvinnor. 
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i korTheT

STockhoLm Twitter, 
Facebook, mms, sms 
och e-post – visst har 
elektroniken invade-
rat oss. Men julen är 
traditionernas hög-
tid. Och då föredrar 
svenskarna gamla 
hederliga julkort. I en 
undersökning från 
Posten vill fyra av fem 
få sina julhälsningar 
via kort eller brev – 
drygt en av tio före-
drar sms, mms eller 
e-post. Postens bär ut  
g 35 miljoner julhäls-
ningar – ungefär lika 
många som i slutet av 
1970-talet. (TT)

Julkort en 
favoritpost

STockhoLm I en stor 
informationssatsning 
vänder sig Migra-
tionsverket för första 
gången till de tusen-
tals asylsökande bar-
nen i Sverige. Bland 
annat ska tidningen 
Bamse ges ut på olika 
språk. Bara i år har 
nära 10 000 personer 
under 18 år sökt asyl 
i Sverige. Men inget 
särskilt informations-
material har funnits 
till barnen.  (TT)

Bamse till
asylsökande

STockhoLm  Stödet för 
Moderaterna fortsät-
ter att öka medan de 
tre övriga allianspar-
tierna backar. (M) får 
34,5 procent i Novus 
opinions samman-
vägning av november-
mätningarna från de 
större instituten. Al-
liansen får egen majo-
ritet med 50,5 procent. 
Sverigedemokraterna 
på oförändrade 5,7 
procent är större än 
både Kristdemokra-
terna, Centerpartiet 
och Vänsterpartiet. 
Socialdemokrater-
na backar till 28,8. V 
plussar med 0,7 och 
MP backar 0,1. (TT)

Alliansen 
drar ifrån

STockhoLm  Den 17-åri-
ge pojke som miss-
tänks ha skjutit ihjäl 
en 22-årig man i Stock-
holm på fredagen häk-
tades av Stockholms 
tingsrätt på söndagen 
på sannolika skäl 
misstänkt för mord.

– Han är dämpad 
och reflektionsfull, 
säger advokaten Ola 
Salomonsson. 

Salomonsson  berät-
tar att 17-åringen be-
stred häktningsgrun-
derna men godtog 
misstankegraden.

 (TT)

misstänkt
häktades

Allt fler söker hjälp för sitt 
spelberoende. Besöken 
hos Spelberoendes före-
ning i Stockholm har ökat 
med nästan 30 procent 
hittills i år.

Rekordmånga vill nu 
även bli portade från sta-
tens kasinon.

STockhoLm
Trots att spelandet i stort 
minskat något i Sverige 
tycks antalet personer 
med spelproblem ha ökat. 
Landets största spelbero-
endeföreningar vittnar 
om att fler personer än ti-
digare har kontaktat dem 
för att få hjälp med sitt 
beroende eller missbruk. 
I Stockholm har besöken 
ökat med 28 procent och 
telefonsamtalen med näs-
tan 20 procent.

De flesta som söker 
hjälp är män och allt fler 
är unga.

Svenska Spel, som sva-
rar för över hälften av 
den legala spelmarkna-
den, är bekymrad över 
utvecklingen.

– Hela branschen måste 
ta till sig den här ökning-
en. Det här är oroväckan-
de och ett bevis på att vi 
måste fortsätta arbeta ak-
tivt för att motverka spel-
problemet, säger Johan 
Söderkvist, informatör 
hos Svenska Spel.

internetspel ökar
Enligt Spelberoendes 
riksförbund är proble-
men störst med spelen på 
internet, kasinospel och 
spel på maskiner.

– Många yngre som spe-
lar på nätet får stora eko-

nomiska problem innan 
de hunnit bli beroende. 
Man kan göra av med sto-
ra summor snabbt. Nät-
spel innebär att du inte 
har pengar i handen och 
det gör det svårare att 
inse följderna, säger Kim 
Grahn, ordförande i Spel-
beroendes riksförbund.

Två procent
Omkring två procent av 
alla som spelar har någon 
form av problem. En fjär-
dedel av dem har riktigt 
stora problem, påpekar 
Kim Grahn.

Föreningen arbetar 
med att få spelaren att 
känna sig motiverad att 
ta tag i sitt problem. Un-
gefär hälften av alla som 
söker hjälp blir hjälpta.

– De övriga hamnar ute 
i kylan och får återfall 
men kanske 15 procent av 
dem kommer tillbaka till 
oss och vill ha hjälp på 

nytt, säger Kalle Åslund 
vid Spelberoendes före-
ning i Stockholm.
  Statens fyra kasinon för-
söker minska spelbero-
endet genom frivilliga av-
tal. Spelare kan frivilligt 
begränsa sina kasinobe-
sök till högst åtta gånger 
per år eller be att få bli 
stoppade helt i minst sex 
månader.

Under de tio första må-
naderna i år har nästan 
1 900 personer gått med 
på att bli portade, vilket 
är en ökning med sju pro-
cent jämfört med förra 
året. Antalet har ökat de 
senaste åren och sedan 
starten 2001 har nästan 
15 700 personer velat bli 
stoppade i entrén.

Casino Cosmopol har i 
år satsat mycket på upp-
sökande samtal med fli-
tiga besökare som visar 
tecken på osunt spelande.

TT

rekordmånga unga
män spelberoende

SvARA äRligt på 
deSSA fRågoR Så 
kAn du Se om du hAR 
pRoBlem

1. du tänker ständigt på spel.
2. du spelar för allt högre sum-
mor för att känna spänning.
3. du misslyckas med att 
kontrollera, begränsa eller sluta 
spela.
4. du blir rastlös och irriterad när 
du försöker begränsa eller sluta 
spela.
5. du spelar för att slippa tänka 
på dina problem eller för att 
slippa känna dig nedstämd.
6. du spelar för att vinna tillbaka 
bortspelade pengar.

7. du ljuger för att dölja hur 
mycket du spelar.
8. du begår brott för att finansie-
ra ditt spel.
9. du riskerar att förlora viktiga 
personer i ditt liv, anställning 
eller karriärmöjligheter på grund 
av ditt spel.
10. du förlitar dig på att andra 
ska ordna fram pengar för att 
lösa de ekonomiska kriser som 
uppstått på grund av spel.
Svarar du ja på tre till fyra frågor 
har du problem med ditt spelan-
de. Svarar du ja på fem eller fler 
frågor kan du vara spelberoende!

käLLA: SpeLBeroeNDeS 
FöreNiNg
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kritik framförs mot hög-
skoleutbildningar som ger 
arbete där de utexami-
nerade kommer att möta 
våldsutsatta kvinnor, 
deras barn och förövarna.

en undersökning visar 
att bara var tredje utbild-
ning möter uppsatta krav.

STockhoLm 
Annicka Björck, chef  
för utbildningsenheten 
på Nationellt centrum 
för kvinnofrid (NCK) 
vid Uppsala universitet, 
pekar på bristande skol-
ning om mäns våld mot 
kvinnor i utbildningarna 
av exempelvis psykolo-
ger, jurister och lärare.

– Du kan faktiskt, ut-
ifrån de enkätsvar vi 
har fått, gå igenom ut-
bildningen utan att få en 

enda timmes undervis-
ning – och sedan ska du 
möta det här när du kom-
mer ut i arbete.

hedersvåld
NCK:s granskning berör 
20 grundutbildningar 
och företrädare för 146 
universitets- och högsko-
leprogram, vid 37 lärosä-
ten, som ger arbete med 
utsatta kvinnor, deras 
barn och förövarna – ofta 
män i nära relation till 
kvinnorna. 

Även hedersvåld och 
-förtryck samt våld i sam-
könade relationer ingår.

Tre krav
NCK:s tre krav på utbild-
ningen är att antalet un-
dervisningstimmar kan 
urskiljas, att kunskap i 

ämnet finns i studieplan 
och som mål i någon kurs 
samt att den examineras. 
Minst två krav ska vara 
uppfyllda för att godkän-
nas av NCK.

Men bara 50 av de 146 
utbildningarna i gransk-
ningen lever upp till kra-
ven.

Björck lyfter fram po-
lis- och barnmorskeut-
bildningarna som positi-
va exempel.

”inte systematiserat”
Men hon pekar också på 
bristerna, och på att re-
sultaten är väldigt oli-
ka beroende på lärosäte. 
Trots ett 30-tal år av lag-
ändringar och under-
tecknade internationella 
konventioner om mäns 
våld mot kvinnor har äm-

net inte gjorts obligato-
riskt, säger hon.

– Man har inte syste-
matiserat på något sätt, 
då blir det så här. Man 
ser det som ett privat pro-
blem i stället för det kun-
skapsområde det verkli-
gen är.

En annan förklaring, 

tror hon, är kraven på att 
väldigt många olika kun-
skapsområden ska finnas 
med i kurserna.

– Då är det också lättare 
att lägga det som inte är 
obligatoriskt åt sidan.

TomAS BeNgTSSoN/TT

Utbildning om våld får underkänt

nationellt centrum för kvinno-
frid har genom enkäter granskat 
utbildningar som uppges leda 
till arbete med våldsutsatta 
kvinnor, deras barn och/eller 
förövarna vid 37 universitet och 
högskolor. De 20 program som 
leder till följande arbete har 
granskats:
Arbetsterapeut, audionom, 
barnmorska, biomedicinsk 

analytiker, dietist, jurist, 
logoped, läkare, lärare, officer, 
polis, psykolog, psykoterapeut, 
röntgensjuksköterska, sjukgym-
nast, sjuksköterska, socionom, 
tandhygienist, tandläkare och 
veterinär.
 
källa: nationellt centrum för 
kvinnofrid (TT)

FAkTA
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SEXUELLA ÖVERGREPP  Nationell handlingsplan

●

Låda ska hjälpa våldtäktsoff er
Fler och fler våldtäkter an-mäls i Sverige. På bara fem år har antalet mer än för-dubblats. Men hur offer för sexuella övergrepp tas emot och undersöks är väl-digt olika beroende på var i landet man bor.För att ändra på det finns till årsskiftet ett nationellt handlingsprogram tillgäng-ligt för hur hälso- och sjuk-vården ska behandla den som blivit utsatt för sexu-ella övergrepp.– Det är lite unikt  att ha ett nationellt handlingspro-gram om detta. När vi var 

i FN och presenterade det, var det många som reste sig upp och sa att det är skönt att det äntligen kommer ett sjyst verktyg för att ta hand om brottsoffren, säger Gun Heimer. 
Hon är professor, överlä-kare och chef på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som gjort handlings-programmet på uppdrag av regeringen.

Programmet består  av en handbok som konkret ta-lar om hur undersökningen ska gå till och informerar om hur våldtäktsfall han-teras av bland annat polis och domstolar. Till varje pa-tient finns en låda med allt det provtagningsmaterial som behövs. I den ligger en guide med checklistor, så att läkare och sjuksköter-skor vet att de gjort allt de ska. En film som visar hur proverna ska tas komplet-terar paketet.– Det är viktigt att alla läkare kan göra den här undersökningen. Man ska inte behöva ropa efter spe-cialistenheter, säger Gun Heimer.
NCK har också  tagit fram två serieböcker om sexuel-

la övergrepp. De är främst tänkta att finnas på ung-domsmottagningar. Men som en direkt följd av våld-täkten i Bjästa har biskopen i Härnösands stift, Tuulikki Koivunen Bylund, beställt ett antal tusen serieböck-er att ha på konfirmations-undervisningen.– Man ser att  samhället börjar vakna i de här frå-gorna, säger Gun Heimer.Förra året testades  hand-lingsprogrammet på fem orter. Enligt Gun Heimer har utvärderingarna varit väldigt positiva. Under vå-ren och hösten satsar NCK på utbildning i olika lands-ting. I våras var man i Mal-mö.
Gun Heimer är  överty-

gad om att utrustningen kommer att leda till att fler anmälningar om sexuella övergrepp blir lösta.– Man kommer att göra det mer möjligt att lösa fal-len, för du får kringbevis-ningen som är så viktig, sä-ger hon. 

NCK har samarbetat  myck-et med polis och rättsväsen-de när de tagit fram hand-lingsprogrammet. Men pro-grammet gäller bara hälso- och sjukvården.– Det är väldigt lätt att kritisera varandra. Men vi ska i alla fall veta att vi gör rätt i sjukvården, säger Gun Heimer.
TEXT: EMMA LEIJNSEred@trelleborgsallehanda.se

Vid årsskiftet får sjukvården ett nytt 
handlingsprogram för hur man be-handlar våldtäktsoff er.– Man kommer att lösa fl er våldtäkts-

fall, spår professor Gun Heimer, som lett arbetet.

I spårsäkringslådan finns provtagningsmaterial och en 

guide med checklistor, så att läkare och sjuksköterskor vet 

att de gjort allt de ska. 
FOTO: BODIL RUDBERG

KLIMAT●

Hållbar skånsk vård får EU-pengar
Skåne har hållit sig väl framme när EU-kom-missionen nu delat ut mångmiljonbidrag till miljö- och klimatpro-jekt. Av nio godkända svenska projekt är tre stycken skånska.Projekten rör biogas, stadsbyggnad och sjuk-vård.

– Visst är målet om en halvering av utsläppen av koldioxid högt ställt men vi tror att det kan gå, säger Dagmar Gormsen vid mil-jöförvaltningen i Malmö.Hon leder ett projekt som inte bara ska minska energi-

användningen i en stor bo-stadsrättsförening och ett hyreshus i Malmö. Tanken är dessutom att få de boen-de att leva ett klimatsmar-tare liv.
– Det kommer bland an-nat att finnas pooler för både vanliga cyklar och elcyklar, säger Dagmar Gormsen.

EU-kommissionen  har gett klartecken till totalt 210 miljö- och klimatpro-jekt runt om i unionen, som sammantagna kostar fem miljarder kronor. I flertalet fall tar EU hälften av kost-

naden. De skånska projek-ten får tillsammans bidrag på 35 miljoner kronor och dyrast är det som drivs av Malmö.

Näst dyrast är  biogaspro-jektet som Kommunför-bundet Skåne ska driva un-der fyra år.
– Vi ska bland annat ut-veckla fyra biogasanlägg-ningar och utreda miljö-effekterna av gasproduktio-nen, säger Kjell Christens-son på Kommunförbundet Skåne.

Även skånsk sjukvård vann EU-kommissionens 

gillande. Tanken är bland annat att utveckla en håll-bar vårdklinik och skapa in-köpsrutiner som ger mind-re klimatpåverkan.– 40 procent av  sjukvår-dens klimatpåverkan kom-mer från användningen av engångsartiklar och annat material, säger Stig Pers-son, enhetschef för internt miljö ledningsarbete i Regi-on Skåne. Vi vill se om det är rätt material och om vi kan minska på mängder-na.

STIG STRÖMKVISTred@trelleborgsallehanda.se

Våldtäktsanmälningarna har fördubblatsAntal anmälda våldtäkter:

●
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Källa: BRÅ

VACCINATION
Gratis vaccin även för tonårsfl ickorNästa år kan även ton-årsflickor bli gratis vac-cinerade mot livmoder-halscancer, enligt ett för-slag hos närsjukvårds-beredningen i Region Skåne. 

Tidigare i år infördes vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs fem och sex. Men nu ser det ut som om vaccinet blir billi-gare än förväntat och där-för kan det bli aktuellt att erbjuda även flickor mel-lan tretton och sjutton år gratis vaccinering.I början av nästa år räk-nar man med att den ut-ökade vaccineringen kan starta. 
TT

●

STOCKHOLM
TV4 säger upp sam-arbetet med retorik-experten Camilla Eriks-son sedan hon visat sig ha uppdrag för Folk-partiet.
Också Svenska Dagbla-det (SvD) har använt en folkpartistisk retoriker.– Vi borde naturligtvis ha kollat upp det, men vi har missat det, säger Le-na K Samuelsson, chef-redaktör och ansvarig ut-givare på SvD.

Sajten Alliansfritt  Sve-rige avslöjar att SvD an-vänt en folkpartistisk re-torikexpert – Martina Skowronska. Hon kom-menterade partiledarnas tal i tidningen under Al-medalsveckan i Visby i juli. På Valmyndighetens hemsida står Skowronska på 28:e plats på FP:s lis-ta inför kommunalvalet i Sundbyberg.
Samuelsson säger att 

Skowronska använts utan kännedom om FP-bindningen, att hon var oavlönad och en tillfällig lösning.
– Hon ingår inte i vår valbevakning och vi har inte haft några planer på att använda henne något mer.

TV4 säger upp  samarbe-tet med retorikexperten Camilla Eriksson sedan även hon visat sig ha FP-uppdrag. Hon kommente-rade partiledares tal i Ny-hetsmorgon. Om FP-le-daren Jan Björklunds tal i Almedalen sade hon att det gav henne ”gåshud”, enligt Dagens Media.Eriksson säger att hon inte längre är politiskt ak-tiv, men att hon inte hun-nit avsäga sig sina upp-drag. Hon säger att hon trodde att TV4 skulle upp-täcka engagemanget när kanalen gjorde en bak-grundskoll. 
TT

Retorikexperter var knutna till FP

HELIKOPTERRÅNETSkulle värva kranförare – inte pilotEn 39-årig man som misstänks för inbland-ning i helikopterrånet förnekar att en pilot skul-le värvas i Serbien. De av-lyssnade samtalen som används som bevis emot honom ska ha handlat om att hitta en kranförare till ett bygge.
– Jag kallade kranföra-ren för ”piloten” när jag pratade med min vän ef-tersom han bar pilotjacka och pilotglasögon och lik-nade Tom Cruise i Top Gun, förklarade 39-åring-en när förhandlingar-na fortsatte i Södertörns tingsrätt i går.  TT

●

STOCKHOLM
Nya uppgiter om JAS-muta 
En sydafrikansk rege-ringsrådgivare ska ha fått minst 10 miljoner pund, cirka 120 miljoner kronor, i dolda betalningar i sam-band med Saabs försälj-ning av Gripen. Pengarna kan ha varit mutor.Betalningarna ska ha kommit från bolaget Sanip, som ägs av Saab. Den svens-ka försvarsindustrikoncer-nen nekar till att ha gjort affärer med rådgivaren   Fana Hlongwane.Uppgifterna finns i jour-nalisten Nils Resares nya bok, ”Mutor, makt och bi-stånd – JAS och Sydafrika-affären”.  

TT

●

GÖTEBORG
Man knivskars till döds på tåg
En man i 50-årsåldern knivskars till döds på måndagskvällen på pen-deltåget mellan Alingsås och Göteborg.Två män som pekats ut av vittnen greps strax efteråt. De klev av tåget vid Sävenäs station och greps på en bensinstation i Munkebäck. En av män-nen var lindrigt skadad. Den knivskurne man-nen fördes till Sahlgren-ska sjukhuset där man konstaterade att han var död.

– Offret och gärnings-männen har tidigare rört sig i samma kretsar, sade polisens presstalesman Jan Strannegård.  TT

●

inFOrMatiOn
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mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas 
i grundutbildningar vid universitet och högskolor 
(NCK-rapport 2010:3) samt Att fråga patienter 
om våldsutsatthet som en del av anamnesen 
(NCK-rapport 2010:4). 

Under året har också en kunskaps- och 
forskningsöversikt om kvinnlig omskärelse/
könsstympning utarbetats. Rapporten kommer 
att tryckas som en del av NCK:s rapportserie 
under 2011.

Under 2010 tog NCK i samarbete med 
tecknaren Matilda Ruta fram serieboken 
Världens sämsta sommar, en fristående fortsätt-
ning på Första helgen i juni som kom ut 2009. 
Serieböckerna vänder sig framför allt till unga 
och är tänkta att användas som underlag för 
diskussioner om sexuella övergrepp. 

Det nationella handlingsprogrammet för 
vårdens omhändertagande av offer för sexuella 
övergrepp fortsatte att upp märksammas i pressen 
under 2010, både i nyhetsmedier och i specialist-
tidningar som Barnmorskeförbundets tidning 
Jordemodern och Svensk sjuksköterskeförenings 
tidning Omvårdnadsmagasinet. De fyra utbild-
ningstillfällen som NCK genomförde på olika 
orter om det nationella handlingsprogrammet 
uppmärksammades i lokala medier.

I maj publicerades en klinisk översikt om 
ungdomars utsatthet för våld i Läkartidningen. 
Andra facktidningar har också skrivit om NCK:s 
publikationer eller delar av NCK:s verksamhet, 
till exempel Svensk Polis, Statens kriminaltek-
niska laboratoriums tidning Kriminalteknik, 
Brottsförebyggande rådets tidning Apropå, 
Dagens Medicin, Kyrkans Tidning, Vårdfokus, 
Amnesty Press och Kriminalvårdens tidning Runt 
i Krim. 

Företrädare för NCK har vid flera tillfällen 
kommenterat uppmärksammade rättsfall, både 
i nationella och lokala nyhetsmedier, och även 
medverkat i ett antal andra artiklar om centrumets 
verksamhet eller om mäns våld mot kvinnor.  

egen utgivning
 
NCK:s nyhetsbrev har kommit ut med sex 
nummer 2010.

Fyra delar i serien NCK-rapport har 
färdigställts under året: Hedersrelaterat våld och 
förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt 
(NCK-rapport 2010:1), Antologi – Sju 
perspektiv på våldtäkt (NCK-rapport 2010:2), 
Delrapport 2 – Nationell kartläggning om hur 

inFOrMatiOn

Serieboken ”Världens sämsta sommar” är en 
fristående fortsättning på ”Första helgen i juni”.

Mässor och kongresser
 
För att nå beslutsfattare, politiker, journalister 
samt särskilda yrkesgrupper som möter vålds-
utsatta kvinnor i sitt yrke deltog NCK under 
året vid olika mässor och kongresser med 
föreläsningar och seminarier, ibland i kombi-
nation med andra informationsinsatser som 
bokbord eller montrar. Det har visat sig vara en 
effektiv metod för att nå speciella målgrupper 
och knyta värdefulla kontakter. 
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De två största evenemangen under året var 
Almedalveckan i Visby, där NCK arrangerade två 
seminarier, varav ett i samarbete med Brottsoffer-
myndigheten, och medverkade i ett seminarium 
som arrangerades av Kriminalvården.

Vid mässan Bok & bibliotek 2010 i Göteborg 
medverkade centrumet med en monter. Årets 
inriktning var att visa upp NCK:s kunskapsbank 
och det allt bredare utbudet av publikationer.  

Marknadsföring
För att stödtelefonen Kvinnofridslinjen ska vara 
till nytta är det avgörande att de kvinnor som är i 
behov av hjälpen känner till att den finns och att de 
lätt kan hitta numret. Därför är marknadsföringen 
av mycket stor betydelse. 

Under 2010 har marknadsinsatserna för Kvinno-
fridslinjen fördelats mer jämnt över året än tidigare, 
med extra insatser under maj/juni och november/
december. Annonseringen på internet ökade i 
jämförelse med 2009, och när det gäller tryckta 
medier koncentrerades marknadsföringen till ett 
mindre antal tidningar. Fokuseringen grundar sig på 

tidigare års erfarenheter och utvärderingar för att 
hitta de bästa och mest effektiva kanalerna. 

Kvinnofridslinjens telefonnummer expo-
nerades även i samband med kampanjen Safe trip, 
ett samarbete med Nationellt metodstöd mot 
prostitution och människohandel, Länsstyrelsen 
i Stockholms län samt Östersjöstaternas råds 
aktionsgrupp mot människohandel.

Även under 2010 har ett flertal effekt-
mätningar genomförts. Kampanjerna för 
Kvinnofridslinjen fick höga observationsvärden, 
uppfattades som lättbegripliga och intressanta 
och väckte känslomässiga reaktioner hos många 
läsare. I samband med en trafikreklamkampanj 
i Stockholmsområdet gjordes en gallup-
undersökning för att mäta kännedomen om 
Kvinnofridslinjen. Den visade att 65 procent 
av kvinnorna och 58 procent av männen kände 
till stödtelefonen. I åldersgrupperna 16–25 år 
och 36–39 år var kännedomen 70 respektive 
72 procent.  Det innebär att det mål som sattes 
när Kvinnofridslinjen lanserades i december 
2007, nämligen att kännedomen i december 
2010 skulle vara minst 40 procent, har upp-
nåtts med råge. 

inFOrMatiOn

Vid Bok & bibliotek 2010 i Göteborg i september presenterade NCK sin bokutgivning, stödtelefonen 
Kvinnofridslinjen och den då helt nystartade kunskapsbanken. 
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Under 2010 har NCK också presenterat 
sin verksamhet, främst utbildning och NCK:s 
kunskapsbank, i ett antal annonser i fackpress 
som vänder sig till yrkesverksamma som möter 
våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. 

informationsmaterial 
Efterfrågan på informationsmaterial och 
publikationer från NCK ökade kraftigt under 
hösten 2010. 

De små informationskorten om Kvinnofrids-
linjen i visitkortsformat har översatts till samman lagt 
tjugofyra språk, inklusive de nationella minoritets-
språken.  

inFOrMatiOn

studiebesök

Intresset för att göra studiebesök på NCK 
har varit fortsatt stort under 2010 med 
många förfrågningar från verksamheter i hela 
landet och även från utländska besökare. 
Informationsenheten ansvarar för prioritering 
och samordning av besöken. Under 2010 har 
det ordnats två tillfällen med gemensamma 
arrangemang för intresserade från kommuner, 
landsting och frivilligorganisationer. Dessutom 
har ett tjugotal andra grupper besökt 
centrumet, bland annat riksdags-, landstings- 
och kommunpolitiker, representanter för 
myndigheter och organisationer samt besökare 
från Kenya, Nicaragua, Filippinerna och Finland.

Annonseringen för Kvinnofridslinjen lyfter fram typiska citat.
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2010 har varit ett intensivt och produktivt år 
för NCK:s enhet för kunskapssammanställning 
och analys av forskningsbehov. Enhetens 
uppdrag är att överblicka forskning och 
erfarenhetsbaserad kunskap, att sprida kunskap 
om forskningsresultat och metoder samt att 
peka på utvecklingsmöjligheter. Arbetet sker 
i form av utredningsarbete eller i projektform 
inom olika ämnesområden, ofta i samarbete 
med referensgrupper och externa experter 
inom NCK:s verksamhetsområden. Under 
2010 har enheten producerat en antologi om 
våldtäkt, kunskaps- och forskningsöversikter 
samt en utbildningsfilm.

Viktiga uppgifter är att bearbeta forskning 
så att den blir tillgänglig för beslutsfattare 
och praktiker och att vara en länk mellan 
forskare och yrkesverksamma som arbetar 
med frågorna. En stor del av enhetens arbete 
under året har därför inneburit att utveckla 
NCK:s kunskapsbank, sammanställa ämnes-
guider samt underhålla kontakterna med 
de forskare och myndigheter som ingår i 

kunskapsbanken. NCK:s kunskapsbank presen-
teras närmare under kapitlet ”Viktiga händelser 
under året”. 

rapporter 
Antologi: Sju perspektiv på våldtäkt

I juni 2010 publicerades en 
tvärvetenskaplig antologi 
om våldtäkt och sexuella 
övergrepp. Rapporten är en 
vidareutveckling av NCK:s 
arbete med att förbättra 
hälso- och sjukvårdens 
omhändertagande av offer 

för våldtäkt och andra sexuella övergrepp. 
Syftet med antologin är att ge en bred och 
fördjupad kunskap samt att belysa ämnet ur 
flera perspektiv. I antologin medverkar experter 
från vetenskapliga ämnesområden såsom 
medicin, juridik, ekonomi, statsvetenskap och 
idé- och lärdomshistoria. Författarna beskriver 

Kunskapssammanställning och 
analys av forskningsbehov 

kUnskaPssaMManställning OCh analys aV FOrskningsbehOV

Generaldirektörerna från rättsväsendet och andra myndighetschefer deltog vid seminariet om sexuellt våld 
då den tvärvetenskapliga antologin presenterades. 
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bland annat de medicinska och psykosociala 
följderna av sexuella övergrepp, utvecklingen 
inom lagstiftningen, den politiska hanteringen 
av frågan och synen på våldtäkt ur ett historiskt 
perspektiv. En uppskattning görs också av 
kostnaderna för sexuella övergrepp. Antologin 
är ett bidrag till att öka kunskapen om våldtäkt 
och sexuella övergrepp och vänder sig till 
professionella som arbetar med frågan och alla 
med intresse för ämnet. Antologin publicerades i 
NCK:s rapportserie. 

Kunskaps- och forskningsöversikt om heders-
relaterat våld och förtryck

Som ett första led i regerings-
uppdraget att sprida kunskap 
och information om heders-
relaterat våld och förtryck 
har NCK sammanställt en 
rapport som kartlägger svensk 
och internationell forskning 
på området. Syftet är att ge 

en samlad bild av den kunskap som finns i dag 
samt att identifiera framtida behov av forskning. 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt 
nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen 
och inom politiken. Själva begreppet är i sig 
omdebatterat och inom forskningen återfinns 
olika förklaringar till våldet. Rapporten ska bidra 
till att öka kunskapen om hedersrelaterat 
våld och förtryck, bland annat genom att 
problematisera begreppen heder och kultur 
samt att diskutera mäns våld mot kvinnor i 
en bred kontext. Rapporten Hedersrelaterat 
våld och förtryck – en kunskaps- och forsknings-
översikt publicerades i NCK:s rapportserie i 
juni 2010. 

Kunskaps- och forskningsöversikt om kvinnlig 
omskärelse/könsstympning med fokus på Sverige 

Som ett ytterligare led i 
arbetet med hedersrelaterat 
våld och förtryck genomfördes 
under hösten en kunskaps- och 
forskningsöversikt om kvinnlig 
omskärelse/könsstympning och 
dess konsekvenser. Översikten 
syftar till att kartlägga svensk 

forskning och debatt om kvinnlig omskärelse 
samt att teckna en bild av praktikens uttryck 
och förekomst i Sverige. Målet är att öka 
kunskapen om kvinnlig omskärelse – motiven 
till att omskärelser av flickor utförs och de 
sociala och medicinska konsekvenserna – för att 
på så sätt skapa förutsättningar för preventiva 
åtgärder och ett bra bemötande. Rapporten 
lyfter fram de centrala teoretiska perspektiv som 
debatten utgår ifrån och hur olika vetenskapliga 
discipliner närmat sig frågan. Tongivande 
internationell forskning diskuteras i rapporten 
samt analys av framtida forskningsbehov inom 
fältet. Kunskaps- och forskningsöversikten om 
kvinnlig omskärelse/könsstympning kommer att 
publiceras i NCK:s rapportserie under 2011.  

Utbildningsfilm
Blott du mig älskar

För att höja kunskapen om 
den komplexa problematik 
som omgärdar våld i 
sam könade relationer 
har NCK producerat 
utbildningsfilmen Blott du 
mig älskar och ett därtill 
hörande utbildnings material. 

Hela utbildningspaketet är framtaget med 
forskning om våld i samkönade relationer 
som grund, och är ett komplement till den 
kunskaps- och forskningsöversikt om våld i 
samkönade relationer som NCK publicerade 
2009. Projektet har genomförts som ett sam-
arbete mellan utbildningsenheten och enheten 
för kunskapssammanställning och analys av 
forskningsbehov.

Syftet med filmen och det pedagogiska 
materialet är att de ska användas i utbildnings- 
och informationsprojekt för yrkesverksamma 
som möter våldutsatta i sitt arbete, exempelvis 
poliser och personal inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. 

Projektet är ett led i uppdraget att sprida 
kunskap om våld i samkönade relationer, som 
ingår i regeringens handlingsplan Skr 2007/08:39. 
Utbildningsfilmen och materialet färdigställdes i 
december 2010 och ska spridas under 2011.

kUnskaPssaMManställning OCh analys aV FOrskningsbehOV
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seminarier 

Kunskapsseminarium om hedersrelaterat våld 
och förtryck

I samband med publiceringen av NCK:s rapport 
Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- 
och forskningsöversikt arrangerades ett seminarium 
med en paneldiskussion med forskare på området 
i maj 2010.

Kunskapsseminarium om sexuellt våld

I juni 2010 arrangerade NCK ett 
seminarium om sexuellt våld i samband med 
presentationen av antologin Sju perspektiv 
på våldtäkt. Vid seminariet som inleddes 
av justitieminister Beatrice Ask deltog 
generaldirektörer från rättsväsendet samt andra 
myndighetschefer.

Invigning av NCK:s kunskapsbank 

Vid invigningen av NCK:s kunskapsbank 
i september arrangerades ett seminarium 
med inbjudna representanter från de olika 
myndigheter och aktörer som medverkar med 
material i kunskapsbanken.  

referensbibliotek
Enheten för kunskapssammanställning och 
analys av forskningsbehov ansvarar för NCK:s 
referensbibliotek, som i första hand är avsett 
för den egna personalen och anlitade experter. 
Arbetet med att bygga upp referensbiblioteket 
har under 2010 fortsatt med fokus på litteratur 
inom NCK:s utökade verksamhetsområden: våld 
i samkönade relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

kUnskaPssaMManställning OCh analys aV FOrskningsbehOV
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Forskning 

NCK:s uppdrag är att bedriva forskning och 
utveckling med anknytning till den kliniska 
verksamheten. Då NCK inte är en egen institu-
tion bedrivs forskningen i nära samarbete med 
institutionen för kvinnors och barns hälsa vid 
Uppsala universitet.

Ett flertal forskningsprojekt har pågått under 
2010 och löper enligt plan.

I ett samarbete mellan Umeå universitet, 
avdelningen för folkhälsa och forskning vid 
Sundsvalls sjukhus och NCK pågår ett projekt 
om våld, hot och övergrepp mot ungdomar. 
Delar av projektet är ett doktorandprojekt. Data 
är presenterade vid ett flertal vetenskapliga 
konferenser och som vetenskapliga artiklar.

I ett doktorandprojekt vid NCK och Uppsala 
universitet, institutionen för kvinnors och barns 
hälsa, studeras våld mot kvinnor och sexuella 
övergrepp. Genom kvalitativa och kvantitativa 
metoder studeras hur våld påverkar kvinnors 
hälsa men också hur våldsutsatta kvinnor upp-
lever att få frågor om våld. Är det bättre att få 
frågan muntligen eller föredrar kvinnorna att 
svara på enkäter? Läkares upplevelser av att möta 
offer för sexualbrott studeras också.

NCK samarbetar även med institutionen för 
kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet, 
Umeå universitet och kvinnokliniken i Sundsvall 
i ett projekt där våldsförekomsten hos gyne-
kologiska patienter med särskild inriktning på 
PMS-patienter studeras.

En forskargrupp från NCK och institutionen 
för socialt arbete vid Umeå universitet arbetar 
med forskning om sexuella övergrepp.

Handledning av studenter och professionella 
såsom refereeuppdrag fortsatte under 2010. 

Metodutveckling

God mottagning

Under 2010 påbörjades projektet God mottagning 
som innebär en genomlysning av kvinnofrids-
enhetens verksamhet med fokus på organisation, 
kompetens, it, arbetsmiljö samt medicinsk och 
psykosocial behandling av våldsutsatta kvinnor. 

Strukturerat samtalsstöd

NCK har under året utvecklat och förbättrat 
stödet för våldsutsatta kvinnor som kontaktar 
kvinnofridsmottagningen genom att utarbeta 
ett strukturerat omhändertagande. Vid den 
inledande kontakten används ett speciellt 
inskrivningsformulär och skattningsskalor för att 
inventera kvinnornas behov av stöd, och utifrån 
detta anpassas sedan omhändertagandet vid 
kvinnofridsmottagningen. 

Kvinnor som utsatts för våld visar ofta upp 
symtom på posttraumatisk stress, PTSD. En 
internationell metaanalys som Socialstyrelsen 
gjorde år 2006 visade att det gjorts få vetenskap-
liga utvärderingar av verksamheter som erbjuder 
våldsutsatta kvinnor psykosocialt stöd. Ett 
forskningscentrum som visade goda resultat är 
National Centre for PTSD på Hawaii, som leds 
av psykologen dr Edward Kubany. Centrumet 
har lång erfarenhet av att möta patienter med 
symtom på PTSD, och har utvecklat ett evidens-
baserat psykosocialt behandlingsprogram som 
bygger på kognitiv beteendeterapi, kognitiv 
traumaterapi (CTT-BW). Under 2009 inledde 
NCK kontakter med centrumet och under 2010 
erhölls rättigheterna till att anpassa och översätta 
deras behandlingsprogram och patienthandled-
ning till svenska.   

Forskning och metodutveckling

FOrskning OCh MetOdUtVeCkling

Verksamheten vid kvinnofridsmottagningen 
utvecklas kontinuerligt, och under 2010 inleddes 
projektet God mottagning. 
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Kvalitetssäkringsprojekt i Uppsala län
Ett kvalitetssäkrings- och samverkansprojekt 
med representanter från Polismyndigheten i 
Uppsala län, Uppsala åklagarmyndighet och 
NCK inleddes under hösten 2010. Syftet är 
att granska sexualbrottsutredningar i Uppsala 
län och identifiera brister samt föreslå för-
bättringar. 

regeringsuppdrag

Implementering av program för omhändertagande 
av sexualbrottsoffer i hälso- och sjukvården 
(Skr 2007/08:39) har fortsatt och avslutats 
under 2010. Ett fruktbart samarbete med 
Statens kriminaltekniska laboratorium och 
Åklagarmyndigheten har bland annat resulterat 

i att projektgruppen har vidareutvecklat den 
särskilda spårsäkringssats som finns tillgänglig för 
läkare och polis i hela Sverige. Fokusgrupper och 
enkäter har kvalitetssäkrat projektet och såväl 
kvalitativa som kvantitativa metoder har använts. 
En instruktionsfilm har också tagits fram.

Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet 
(Skr 2007/08:39) fortsatte och avslutades 
under 2010. NCK har arbetat med ett tjugotal 
forskare och experter med olika specialiteter 
som har lämnat bidrag till en antologi där 
metoder om att ställa frågan om våld belyses. En 
utbildningsfilm rörande bemötande av våldsutsatta 
har producerats. Under 2011 kommer antologin 
och filmen att presenteras vid ett nationellt 
symposium. Projektet har redan rönt stort intresse.

FOrskning OCh MetOdUtVeCkling
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NCK:s kliniska enhet, kvinnofridsenheten, 
omfattar kvinnofridsmottagningen och den 
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 
Organisatoriskt tillhör den kliniska enheten 
Akademiska sjukhuset och verksamheten redo-
visas i sin helhet till sjukhusdirektören enligt 
särskild ordning. 

Under 2010 har arbetet vid den kliniska 
enheten bedrivits med fortsatta krav på hög 
kvalitet och uppfylld volym. Uppföljning av detta 
har skett genom månadsrapporter över antalet 
besök och samtal samt genom enkäter via webb-
platsen där den som sökt hjälp har kunnat lämna 
synpunkter på samtalen i stödtelefonen eller den 
information som tillhandahålls på webbplatsen. 

Arbetsprocesser och rutiner har under året 
reviderats och utvecklats både internt och 
externt med samverkanspartner. 

kvinnofridsmottagningen 

Kvinnofridsmottagningen bedriver patient-
verksamhet i öppenvård för våldsutsatta 
kvinnor och erbjuder både akuta och planerade 
besök. Vid det första besöket inventeras 

kvinnornas stödbehov, och detta ligger till 
grund för det fortsatta omhändertagandet.

Vid mottagningen tjänstgör läkare med 
specialistkompetens inom gynekologi, allmän-
medicin och psykiatri, sjuksköterskor med 
specialistutbildning i psykoterapi, en psykolog 
och en läkarsekreterare. Denna organisation 
med vidareutbildade sjuksköterskor trädde i 
kraft hösten 2009 för att tillgodose behovet av 
både medicinsk och psykosocial kompetens. 

Verksamheten vid Kvinnofridsmottagningen 
följs och utvärderas kontinuerligt i syfte att 
skapa och utveckla nya modeller för evidens-
baserad behandling. 

kvinnofridslinjen 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för 
kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella 
övergrepp, och även närstående till de utsatta 
kvinnorna är välkomna att ringa. Telefonsamtalen 
syftar till att erbjuda professionellt samtalsstöd 
samt informera om vart kvinnorna kan vända sig 
för att få ytterligare hjälp och stöd. Telefonen 
är bemannad dygnet runt och samtalet är 

Klinisk verksamhet 

klinisk VerksaMhet 

Kvinnofridslinjens kort har tryckts 
på 24 språk.
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kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. 
För att öka tillgängligheten finns det tillgång till 
texttelefon och till tolkservice på de flesta språk 
som talas i Sverige.

Kvinnofridslinjen är en pionjärverksamhet som 
ännu efter tre år är inne i ett uppbyggnadsskede, 
och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Stöd-
telefonen är unik i sitt slag och en förutsättning för 
verksamheten är den mångåriga erfarenhet som 
centrumet har av att arbeta för att förbättra stödet 
för våldsutsatta kvinnor.

Personalen på Kvinnofridslinjen är sjuk-
sköterskor, barnmorskor och socionomer med 
minst fem års erfarenhet av att möta människor 
i kris. 

Antalet registrerade påringningar till stöd-
telefonen har ökat under året, och fördelningen av 
samtalen under dygnet och veckan följs noggrant 
för att i möjligaste mån anpassa personalresurserna 
efter behovet. På uppdrag av NCK sammanställs 
rapporter över samtalsregistreringen månads- och 
årsvis av Uppsala Clinical Research, UCR, vid 
Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. 

Detta utgör en viktig grund för förbättringar och 
underlag för bemanning.

Telefonen drivs i landstingets regi men finan-
sieras i sin helhet av statliga medel. Genom ett 
avtal mellan NCK och Ålands landskapsregering 
har även befolkningen på Åland tillgång till 
Kvinnofridslinjen. 

Den nationella referensgrupp med represen-
tanter från frivilligorganisationerna som bildades 
inför starten av Kvinnofridslinjen har träffats två 
gånger under året. Referensgruppen informeras 
om utvecklingen av telefonrådgivningen samt 
diskuterar och ger värdefulla synpunkter på det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

Ett viktigt komplement till stödtelefonen 
är webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se, som 
beskrivs närmare på sidan 19. Under 2010 har 
antalet besök på Kvinnofridslinjens webbplats 
ökat kraftigt. Hela webbplatsen finns i en version 
på lättläst svenska och i en engelsk version, och 
den innehåller också kortfattad information på 
ytterligare 22 språk. I slutet av året kopplades en 
talsyntesfunktion till webbplatsen. 

klinisk VerksaMhet 
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Finansierad av staten, drivs av landstinget

Styrelse

Föreståndare

Kvinnofrids-
enheten

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Finansierad av landstinget

FoU Utbildning Information KAF

Kansli

NCK är regeringens nationella resurs- och 
kunskapscentrum inom kunskapsområdena 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer. 

Verksamheten består av en universitetsdel 
med fem enheter, samt en klinisk del som 
organisatoriskt tillhör Akademiska sjukhuset. 
Det nära samarbetet mellan universitetsdelen 
och kliniken ger värdefulla möjligheter till 
kontinuerligt och ömsesidigt lärande. Tack vare 
detta kan NCK skapa modeller som bygger 
på forskning och prövas och utvärderas i en 
klinisk verklighet, för att sedan spridas vidare 
till övriga landet. Verksamheten är samlad i 
gemensamma lokaler på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala.

NCK:s föreståndare är direkt underställd 
rektor för Uppsala universitet och sjukhus-
direktören för Akademiska sjukhuset. Cent-
rumet har en styrelse som förutom ord föranden 
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. 

Inom universitetsdelen arbetar yrkes kategorier 
som utbildare, utredare, administratörer, informa-
törer, projektledare, samordnare och experter. 
Därtill kommer NCK:s föreståndare och enhets-
ansvariga chefer. Inom landstingsdelen arbetar 
läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer 
och administrativ personal.  

kansli

NCK:s kansli utgör en administrativ service-
funktion till föreståndaren och till de andra 
enheterna. Kansliet arbetar löpande med frågor 
som rör administration, ekonomi, personal och it, 
samt med samordning av centrumets lokaler och 
med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. Under 
2010 har kansliet utökats med en utredarfunktion, 
som ansvarar för samordning och utredning inom 
kansliet samt för remissvar.  

Arbetsmiljö och jämställdhet

NCK arbetar aktivt med arbetsmiljö- och jäm-
ställdhetsfrågor. Under året har en omfattande 
genomgång av den psykosociala arbetsmiljön 
inletts med fokusgrupper för alla anställda 
vid NCK, och för detta anlitades en extern 
organisationskonsult. Arbetet fortsätter under 
2011. Resultatet kommer att utgöra underlag för 
arbetet i NCK:s gemensamma arbetsmiljö- och 
jämställdhetsgrupp som bildades 2010 och även för 
fortsatt förbättrings arbete inom respektive enhet. 

I enlighet med Uppsala universitets och 
Landstinget i Uppsala läns riktlinjer för jämställd-
het strävar NCK efter en jämn könsfördelning. 
NCK:s kliniska verksamhet har, efter uttryckliga 
önskemål från patienter, enbart kvinnliga anställda. 
Patienternas önskemål i detta är av stor vikt och 
kommer inte att frångås.

Organisation och personal

OrganisatiOn OCh PersOnal
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NCK har som regeringens experter för frågor 
om mäns våld mot kvinnor genomfört regerings-
uppdrag, svarat på remisser samt deltagit som 
sakkunniga i officiella sammanhang med 
myndigheter och andra aktörer inom NCK:s 
verksamhetsområde. 

regeringsuppdrag (skr 2007/08:39)

•	 Implementering av program för omhänder-
tagande av sexualbrottsoffer i hälso- och 
sjukvården  

•	 Metoder för att upptäcka förekomst av 
våldsutsatthet  

•	 Information och kunskapsspridning om frågor 
rörande hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer

I november 2010 medverkande NCK vid 
Integrations- och jämställdhetsdepartementets 
hearing för uppföljning av handlingsplanen 
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer.

remisser

•	 NCK har avgett ett yttrande till Justitiedepar-
tementet över betänkandet Förbud mot köp 
av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 
(SOU 2010:49).  

•	 NCK har lämnat ett yttrande till Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet angående 
Kvinnofrids portalens framtid.  

referens och samverkansgrupper 

•	 Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid 
NCK är sammankallande i Nationell myndig-
hetssamverkan för kvinnofrid. I nuläget deltar 
15 myndigheter i samverkan. 

•	 Socialstyrelsens referensgrupp för kvinnofrids-
uppdrag 
NCK deltar i referensgruppen där Social-
styrelsen presenterar sina uppdrag och får 
synpunkter från andra myndigheter och 
frivilligorganisationer i referensgruppen.  
NCK lämnade synpunkter på utkastet till 
handboken Våld i nära relationer, handbok för 
socialtjänsten. 

•	 Rikspolisstyrelsen  
NCK deltar i styrgruppen för projektet Brott i 
nära relationer.  

•	 Statens folkhälsoinstitut  
NCK deltar i referensgruppen för regerings-
uppdraget (IJ 2008/1822/DISK) att under-
söka hur våldsutsatta kvinnor tillhörande de 
nationella minoriteterna bemöts och stöds av 
offentliga myndigheter. 

•	 Kriminalvården 
NCK har en representant i Kriminalvårdens 
projektgrupp för ett framtagande av en 
nationell partnerkontaktorganisation.  

•	 Brottsoffermyndigheten 
NCK deltar i: 
 – Rådet för Brottsofferfonden
 – Referensgruppen för utbildning för 

rättsväsendet kring bemötande av offer 
för sexualbrott  

 – Samverkansgruppen för brottsofferarbete. 
NCK har medverkat i Brottsoffer-
myndighetens film om bemötande av 
sexualbrottsoffer.

•	 Ungdomsstyrelsen 
NCK ingår i en referensgrupp inom 
Ungdomsstyrelsens regeringsuppdrag Gift mot 
sin vilja.

•	 Kvinnofridslinjens referensgrupp 
Kvinnofridslinjens referensgrupp har repre-
sentanter från elva frivilligorganisationer och 
träffas regelbundet två gånger per år.  

Officiella uppdrag 

OFFiCiella UPPdrag 
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•	 Nätverket för landstingsstrateger  
NCK deltar i nätverket som består av 
ansvariga representanter från olika landsting 
med ansvar för kvinnofridsarbete. Nätverket 
träffas en gång per termin för information 
och erfarenhetsutbyte. NCK:s representant är 
ansvarig och sammankallande. 

•	 Socionomprogrammet, Uppsala universitet 
NCK har en representant i programrådet 
för socionomutbildningen vid Uppsala 
universitet.  

•	 Bräcke diakoni  
NCK har en representant i ledningsgruppen 
för Dubbelt utsatt.

Officiella uppdrag 

OFFiCiella UPPdrag 
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Universitetsverksamhet
 
Kostnaden för NCK:s verksamhet uppgick 2010 till 40 117 tkr. Av dessa utgjorde 5 651 tkr landstingets 
kostnader för drift av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna uppgick till 38 532 tkr 
varav huvuddelen, 25 463 tkr, utgjorde regeringens anslag (Utgiftsområde 16, anslag 2:4). Verksamhetens 
utfall -1 585 tkr innebär att det överskott som uppstod då fullt anslag tilldelades under uppbyggnadsåret 
2007 ytterligare kan minskas. 

Resultaträkning (tkr)
 

Intäkter Kostnader

Intäkter av anslag 38 445 Personalkostnader - 12 134

Avgifter och andra ersättningar 59 Lokalkostnader - 1 704

Finansiella intäkter 28 Övriga driftkostnader - 23 477

Finansiella kostnader - 9

Avskrivningar - 478

Gemensamma kostnader - 2 314

Summa intäkter 38 532 Summa kostnader - 40 117

Verksamhetsutfall - 1 585

klinisk verksamhet, kvinnofridsenheten
 
Intäkterna utgörs av bidrag från landstinget och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel 
för Kvinnofridslinjen utgör 5 651tkr.

Resultaträkning (tkr)

Intäkter Kostnader

Ersättning från Landstinget i Uppsala län 5 022 Personalkostnader -9 057

Övriga intäkter 7 212 Omkostnader interna -1 882

Riks-/regionintäkter 207 Omkostnader externa -1 413

Summa intäkter 12 441 Summa kostnader -12 352

Verksamhetsutfall 89

Ekonomi

ekOnOMi
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Ekonomi

ekOnOMi

Bilagor

1.  Publikationer

2.  sammanställning av nCk:s utbildningsverksamhet 2010 

3.  externa evenemang 2010 
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Publikationer i NCK:s rapportserie 

•	 Hedersrelaterat våld och förtryck – en 
kunskaps- och forskningsöversikt (2010:1)

•	 Antologi – Sju perspektiv på våldtäkt (2010:2)

•	 Delrapport 2 Nationell kartläggning om hur 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer 
beaktas i grundutbildningar vid universitet och 
högskolor (2010:3)

•	 Att fråga patienter om våldsutsatthet som en del 
av anamnesen (2010:4)

Övriga publikationer 

•	 Handbok – Nationellt handlingsprogram för 
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av 
offer för sexuella övergrepp 
Reviderad upplaga 2010.

•	 Världens sämsta sommar 
Serienovell för unga om sexuella övergrepp. 

•	 Blott du mig älskar 
Pedagogiskt material till utbildningsfilmen 
om våld i samkönade relationer.

Artiklar  

•	 Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet 
för våld 
Ingela Danielsson, Helena Blom, Carin Nilses, 
Ulf Högberg och Gun Heimer Läkartid-
ningen nr 18, 2010 volym 107

•	 NCK och SKL lanserar Spårsäkringssats efter 
sexuella övergrepp 
Ricky Ansell, Biologienheten, SKL, och 
Steven Lucas och Gun Heimer, NCK, 
Kriminalteknik nr 3–4 2010

Filmer 

•	 Spårsäkring efter sexuella övergrepp 
Instruktionsfilm 

•	 Att ställa frågan om våld – Åtta utbildnings-
filmer för hälso- och sjukvården 
Utbildningsfilm 

•	 Blott du mig älskar 
Utbildningsfilm om våld i samkönade 
relationer 

bilaga 1: Publikationer

bilaga 1: PUblikatiOner
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Januari

•	 Uppsala universitet, Röntgensjuksköterskor 
T 6, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 5, 
Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 4, Uppsala.

•	 Polishögskolan, Våld mot kvinnor i nära 
relationer, Umeå.

•	 NCK:s universitetskurs, Våld i nära relationer 
Specialistutbildning för åklagare på distans, 
7,5 hp, kursavslutning, Uppsala. 

Februari

•	 Barnmorskeprogrammet, Mälardalens 
högskola, Västerås.

•	 Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet, 
T 1,Våld i nära relation, Uppsala. 

•	 Polishögskolan och Uppsala universitet, 
Vidare utbildning för poliser i utrednings-
metodik med inriktning på brott i nära 
relationer, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Barnmorskeprogrammet, 
T 1, Sexuella övergrepp, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 1, Uppsala. 

•	 NCK:s tvådagarsutbildning för yrkesverk-
samma Våldsutsatta kvinnor – samhällets 
ansvar, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Juristprogrammet T 4, 
Uppsala.

•	 NCK:s universitetskurs, Våld mot kvinnor, 
7,5 hp startar, tio seminarietillfällen fram till 
april 2010, Uppsala.

•	 Svenska kyrkan, Våld mot kvinnor, Svenska 
kyrkans jourhavande präster, Stockholm.

Mars

•	 Uppsala universitet och Polishögskolan  
Utredningsmetodik inriktning barn- och 
ungdom, 15 hp, examination, Uppsala.

•	 NCK:s universitetskurs Mäns våld mot 
kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp startar, 
tio seminarietillfällen fram till maj 2010, 
Uppsala.

•	 Akademiska sjukhuset, onkologi-, thorax- och 
medicindivisionen, Att ställa frågan om våld – 
hälso- och sjukvårdens ansvar, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 11, 
Uppsala.

•	 NCK, filmvisning Ingen ser oss, internutbild-
ning, Uppsala.

•	 Uppsala kommun, Socialtjänsten, Våld i nära 
relationer, Uppsala.

•	 Regiondjursjukhuset Strömsholm, Sambandet 
mellan våld mot djur och våld mot kvinnor, 
Strömsholm.

•	 Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Nord-
östra Skåne i samverkan med Länsstyrelsen 
i Skåne län, utbildningsdag Samverkan och 
ansvar vid våld i nära relation, Hässleholm.

•	 Kriminalvården, Häkte, anstalt och frivård, 
Kristianstad.

•	 Vårdtåget 2010, Omhändertagande av 
sexuella övergrepp i hälso- och sjukvården, 
Södertäljemässan, Södertälje.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 4, Sexuella övergrepp och våld i 
samband med graviditet, Uppsala.

•	 NCK, halvdagsutbildning Omhändertagande 
av sexualbrottsoffer – nytt nationellt handlings-
program för vården, Malmö.

•	 NCK, halvdagsutbildning Omhändertagande 
av sexualbrottsoffer – nytt nationellt handlings-
program för vården, Göteborg.

•	 NCK, två dagars utbildning för chefer inom 
Kriminalvården, Uppsala.

bilaga 2: sammanställning av nCk:s utbildningsverksamhet 2010

bilaga 2: saMManställning aV nCk:s UtbildningsVerksaMhet 2010
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 Juni

•	 NCK, filmvisning Kvinnornas krig, intern-
utbildning, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 5, 
Uppsala.

•	 Ungdomsstyrelsen, Stockholm.

•	 Akademiska sjukhuset, kvinnokliniken, infor-
mation om omhändertagande av patienter 
efter sexuella övergrepp.

•	 Alkohollinjen, Stockholm.

Juli

augusti

•	 Kriminalvården, Häktet Hinseberg, Frövi.

september

•	 Polishögskolan, Umeå.

•	 Brottsofferjourernas riksförbund, två tillfällen, 
10 september och 17 september.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 1, Uppsala.

•	 Polishögskolan och Uppsala universitet Vidare-
utbildning för poliser i utredningsmetodik med 
inriktning på brott i nära relation, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 4, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 6, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Röntgensjuksköterskor 
T 1, Uppsala.

•	 Seminarieserie, Projekt Lilja, Linköping.

•	 Uppsala universitet, utbildningsdag för Sida, 
Human Rights Towards Gender Equality, 
Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Våld mot kvinnor,  
7,5 hp, tio seminarietillfällen fram till  
november 2010, Uppsala.

•	 Ungdomsstyrelsens myndighetsnätverk, 
Stockholm.

•	 Kriminalvården, Anstalt (Häktet) Kronoberg, 
Stockholm. 

•	 Uppsala universitet, utbildningsdag för admi-
nistrativ och teknisk personal vid Uppsala 
universitet, Uppsala.

Oktober

•	 NCK, halvdagsutbildning Omhändertagande 
av sexualbrottsoffer – nytt nationellt handlings-
program för vården, Örebro.

•	 NCK, halvdagsutbildning Omhändertagande 
av sexualbrottsoffer – nytt nationellt handlings-
program för vården, Umeå.

•	 Seminarieserie, Projekt Lilja, Göteborg, 
Malmö och Skellefteå.

•	 Kvinnosjukvård i Dalarna/Mora, Mora.

•	 Uppsala universitet, Telefonrådgivning för 
sjuksköterskor, Uppsala.

•	 Referensgruppsmöte om utbildningsfrågor, 
Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Mäns våld mot kvinnor, 
fördjupningskurs, 7,5 hp kursstart, tio semina-
rietillfällen fram till december 2010, Uppsala.

•	 Uppsala universitets Centrum för genus-
vetenskap, A-kursstudenter, Uppsala.

•	 Polishögskolan och Uppsala universitet Vidare-
utbildning för poliser i utredningsmetodik med 
inriktning på brott mot barn och ungdomar, 
Uppsala.

•	 Wiks folkhögskola, Uppsala.

•	 Vingåkers kommun, Hedersrelaterat våld, 
Vingåker.

•	 Burlövs kommun, socialförvaltningen, Burlöv.

•	 Uppsala universitet, Socionomprogrammet 
T 5, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 11, 
Uppsala.

•	 NCK:s universitetskurs, Våld i nära relationer 
Specialistutbildning för åklagare på distans, 
7,5 hp. Kursstart. Uppsala. 

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 9, 
Uppsala.

bilaga 2: saMManställning aV nCk:s UtbildningsVerksaMhet 2010
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•	 Uppsala universitet, Socionomprogrammet, 
Uppsala.

•	 NCK:s universitetskurs, distansutbildning, 
Våld mot kvinnor 15 hp för yrkesverksamma, 
kursavslutning, Uppsala.

•	 Rotary, Våld mot kvinnor – samhällets ansvar, 
Uppsala.

november

•	 Polishögskolan och Uppsala universitet Vidare-
utbildning för poliser i utredningsmetodik med 
inriktning på brott mot barn och ungdomar, 
Uppsala.

•	 Tryggare Uppsala, Uppsala.

•	 Previa, företagshälsovård, Solna.

•	 Seminarium, Projekt Lilja, Stockholm och 
Karlskrona.

•	 Statens folkhälsoinstitut, pilotutbildning, 
kurs 1, Oxelösund.

•	 Statens folkhälsoinstitut, pilotutbildning, 
kurs 2, Östersund.

•	 Statens folkhälsoinstitut, nationellt semina-
rium, Stockholm.

•	 Uppsala universitet, psykolog- 
 programmet, T 11, Uppsala.

•	 Söderorts åklagarkammare, Stockholm.

•	 Uppsala universitet, Våld mot kvinnor, 7,5 hp, 
kursavslutning, Uppsala.

december

•	 Kriminalvården, Region Mitt, Örebro.

•	 Uppsala universitet, Sjuksköterske-
programmet T 4, Uppsala.

•	 Uppsala universitet, Mäns våld mot kvinnor 
7,5 hp, kursavslutning, Uppsala.

•	 Länsstyrelsen Gotland, Visby.

•	 Länsstyrelserna Jämtland och Västernorrland, 
Ånge.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 11, 
Uppsala.

•	 Trängregementet, Skövde, utbildning för läkare 
och sjuksköterskor vid utlandsstyrkan, Skövde.

•	 Uppsala universitet, Läkarprogrammet T 9, 
Uppsala.
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Mars

Centrum för polisforsknings konferens  
”Polisforskning pågår”, Uppsala universitet 

Våld i nära relationer
Föreläsning. 

Juli

Almedalsveckan, Visby 

Kan man hjälpa män som slår?  
– Hur stoppar vi våld i nära relationer?
Föreläsning och deltagande i panelsamtal. 
Seminariet arrangerades av Kriminalvården. 

Vården får inte svika efter en våldtäkt
Seminarium arrangerat av NCK.

Visioner räcker inte i kampen mot sexuella 
övergrepp
Seminarium arrangerat av NCK i samarbete med 
Brottsoffermyndigheten och Justitiekanslern.

september

Bok & Bibliotek 2010, Göteborg 

NCK medverkade med en monter där NCK:s 
kunskapsbank, aktuella publikationer och 
Kvinnofridlinjens verksamhet presenterades. 

november

Seminarium i Sveriges riksdag, Stockholm 

FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot 
kvinnor
Tvärpolitiskt seminarium arrangerat av 
riksdagsledamöter i samarbete med Unifem 
Sverige. NCK medverkade med föreläsningen 
Praktik och metod mot sexuellt våld och 
presentation av NCK:s kunskapsbank.

Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskar-
konferens, Stockholm 
 
Presentation av NCK:s kunskapsbank.

Glåmdal Regionsråds konferens, Norge  

Presentation av NCK:s kunskapsbank vid 
konferensen Fra ord till handlingsplan mot vold i 
naere relasjoner.

december

Arvsfondens seminarium, Stockholm 

Insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn  
– Kunskap och praktik i utveckling
Seminarium om arvsfondsprojekt för att 
motverka våld mot kvinnor och barn. NCK 
medverkade i panelsamtal om erfarenheter och 
framtida utmaningar.

bilaga 3: externa evenemang 2010

bilaga 3: externa eVeneMang 2010
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