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Hög arbetskapacitet, innovationskraft  
och expertkunskap är ut märkande 
för NCK:s medarbetare. Det har 
medfört att 2016  uppvisar resultat 
som  genomgående är NCK:s mest  
framgångsrika sedan starten 2007.
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”Intensivt år med 
nydanande arbete”
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sorgspersonal utgör emellanåt enda kontakten med omvärlden. Samtidigt brister kunskapen om våld i nära relationer bland yrkesverksamma inom äldreomsorgen.

Utbildning krävs.  Här krävs det utbildningsinsatser som lyfter fram att det inte alltid är sämre hälsa eller funktionsnedsättning som gör äldre kvinnor särskilt sårbara för våld, utan att det kan handla om ojämlikheter och diskriminering. Direkt felaktiga föreställningar, som att äldre kvinnor inte utsätts för våld och särskilt inte sexuellt våld, motarbetas bäst genom just information och kunskapsspridning.
Hälso och sjukvården har en viktig roll att spela och äldre kvinnor och män bör alltid få frågan om de utsatts för våld när de söker vård. Det behövs också mer forskning om våld mot äldre kvinnor och män. I dag har forskare som studerat våld mot äldre ofta analyserat resultaten för kvinnor och män gemensamt. I studier som istället handlar om våld mot kvinnor är det vanligt att fokus legat på yngre och medelålders medan äldre kvinnor exkluderats.

Lyft upp i ljuset.  För att bidra till ökad kunskap på området presenterar Nationellt centrum för kvinnofrid nu rapporten ”Våld mot äldre kvinnor – en forsknings och kunskapsöversikt”.Det är vår förhoppning att rapportens slutsatser ska göra verklig skillnad för det växande antalet äldre kvinnor i Sverige i dag. Vi måste sluta generalisera och börja se äldre kvinnor som individer med olika förutsättningar och behov. Det borde vara en självklarhet att alla har rätt till stöd och hjälp om de utsätts för våld och hot – oavsett ålder – och det är samhällets ansvar att se till att den hjälpen finns att tillgå.

Vissa initiativ har tagits  på senare år och våld mot äldre har lyfts i FN. I Sverige har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen gjort en utbildning om våld mot äldre. Men mer måste ske och politiker och myndigheter måste se till att åtgärder får konkret betydelse för dem som utsätts. Åldersdiskriminering är tyvärr vanligt förekommande och att inte ta våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män på allvar är en form av åldersdiskriminering. Att fortsätta blunda för problemet är dessutom ett svek mot de tusentals äldre kvinnor som utsätts.

N ationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK) vid Uppsala universitet 
presenterar i dag tisdag en 
forsknings och kunskapsöver
sikt om våld mot äldre kvinnor 
på ett seminarium vid riksdagen tillsammans med Barbro Westerholm.

Kvinnor utsätts oftare för våld av en nuvarande eller tidigare partner och det kan handla om flera olika typer av våld. Män utsätts oftare för fysiskt våld från en för dem okänd man. Det våld som drabbar kvinnorna kan således se annorlunda ut och därför är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen. 

Att det ser ut på det sättet  generellt finns det i dag en relativt stor medvetenhet om. Kännedomen om våld mot yngre och medelålders kvinnor har ökat på senare år. Samma sak gäller dock inte äldre kvinnor. Samtidigt som de äldre i vårt samhälle blir allt fler, väljer omgivningen ofta att blunda för de olika former av våld som drabbar äldre kvinnor.
Det kan handla om kvinnor som levt i destruktiva förhållanden under lång tid, ibland mer än 20 år, där våldet fortsätter även efter pensionsåldern. En man som utövar våld mot sin partner upphör inte med det bara för att hon fyller 65 år. Andra kvinnor utsätts först på äldre dagar när de befinner sig i en särskilt sårbar position.

Precis som för yngre kvinnor är förövaren ofta den som kvinnan delar sitt liv med. Men det kan också röra sig om vård och omsorgspersonal, eller vuxna barn. Ibland handlar det om fysiskt våld som slag och knuffar. Ibland om psykiskt våld som nedsättande kommentarer och hot. I andra fall utövas makt och kontroll genom att kvinnan nekas tillgång till pengar, hjälpmedel, medicin eller den omvårdnad hon är i behov av.
Men det förekommer även sexuellt våld. Befolkningsundersökningen Våld och hälsa som NCK presenterade 2014 visade att 0,7 procent av kvinnorna i åldern 65–74 år hade utsatts för sexuellt våld det senaste året. Omräknat till befolkningsnivå kan det vara mer än 3 500 kvinnor som drabbas av sexuella övergrepp med inslag av våld eller hot om våld årligen. För fysiskt våld rör det sig om mer än 5 000 kvinnor i åldersgruppen och för upprepat och systematiskt psykiskt våld fler än 7 000.

Svårt att upptäcka.  Men mycket sällan upptäcks det som sker innanför hemmets väggar eller på äldreboendet. Äldre kvinnor kan också ha särskilt svårt att bryta upp ur en relation. Ibland finns det en uppgivenhet över situationen och en känsla av att ”det i alla fall är för sent”. Det händer också att äldre kvinnor som utsätts för våld av sin partner, i högre grad än yngre, upplever att det är skamligt att prata med utomstående om det som sker. De gånger de faktiskt vågar berätta finns en risk att de inte blir trodda eller sedda av sin omgivning. 
Särskilt äldre kvinnor som bor kvar i hemmet kan vara mycket isolerade och vård och om

Gun Heimer, chef och professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid
Madelene Sundström, utredare vid Nationellt centrum för kvinnofrid
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Kvinnofrid. 

”Omgivningen ser inte
våldet mot äldre kvinnor ”
Rapport i dag. Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Förutfattade meningar och generaliseringar, som att sexuellt våld upphör med åldern, försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Att fortsätta blunda för problemet är ett svek, skriver Gun Heimer, Madelene Sundström och Barbro Westerholm.

Precis som för yngre 
kvinnor är förövaren 
ofta den som kvinnan 
delar sitt liv med. Men 
det kan också röra sig 
om vård- och om-
sorgspersonal, eller 
vuxna barn. Ibland 
handlar det om fy-
siskt våld som slag 
och knuffar. Ibland 
om psykiskt våld som 
nedsättande kom-
mentarer och hot.

Äldre kvinnor som utsätts för våld av sin partner kan uppleva att det är skamligt att prata med utomstående. De gånger de faktiskt vågar berätta finns en risk att de inte blir trodda eller sedda, skriver artikelförfattarna.  Foto: roj rodriguez/Corbis

Bakgrund. Rapporten

Den forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet nu presenterar visar att:
 ○Forskning om våld mot äldre kvinnor, både  i sverige och internationellt, är begränsad. Olika definitioner av våld och åldersgränser för vilka som tillfrågas i studier gör det svårt att få en klar bild av situationen för äldre kvinnor specifikt. ○såväl internationella som svenska studier visar dock att äldre kvinnor utsätts för både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Våld i nära relationer, till exempel utövat av en partner, upphör inte med automatik för att kvinnorna blir äldre.

 ○Kunskapen om våld i nära relationer brister bland annat hos yrkesverksamma inom äldre-omsorgen som ofta kommer i kontakt med äldre kvinnor och har en möjlighet att upptäcka våldet. ○Förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan försvåra för utsatta kvinnor när de söker hjälp eller försöker bryta upp ur en relation där våld förekommer.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver även Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för utsatta kvinnor och deras anhöriga.

Debatt Redaktör DN Debatt: Nils Öhman  E-post: debatt@dn.se Telefon: 08-738 12 23  
Twitter: @dndebatt Webb: dN.se/debatt

”Regeringen sviker  
svensk film” 
alliansen svarar om filmpolitiken (10/3).

repliker på dN.se/debatt

FORSKNING OCH UTVECKLING UTBILDNING

RÅD OCH STÖD INFORMATION

2016 ÅRS ARBETE på Nationellt  centrum för  kvinnofrid 
(NCK) har präglats av extremt högt arbetstempo och  omfattande 
 produktion från samtliga NCK-enheter, ofta i  samverkan med  
andra  nationella myndigheter och idéburna organisationer. 
 Hög arbetskapacitet, innovationskraft och expertkunskap är 
 utmärkande för NCK:s medarbetare. Det har medfört att 2016 
 uppvisar resultat som genom gående är NCK:s mest  framgångsrika 
sedan  starten 2007.
 NCK:s organisation med Uppsala  universitet och Region  Uppsala 
som  huvudmän gör det möjligt att bedriva forskning och utbildning 
samt göra forskning förståelig och tillgänglig för praktiker.
 NCK:s kvinnofridsmottagning och Kvinnofridslinjen ger en 
 verklighetsförankrad, både forsknings- och erfarenhetsbaserad, 
 kunskap om utsatta kvinnors och barns situation och även om 
 myndigheters arbete på området. Denna kunskap kan i sin tur 
 omvandlas och tas till vara i  utbildning och forskning.
 NCK arbetar ständigt med att ta fram nya metoder  grundade 
på forskning,  prövade i klinisk verksamhet och ut värderade 
 vetenskapligt för att sedan spridas vidare nationellt.
 Kunskap, rutiner, stöd och kontinuerlig uppföljning är 
 framgångsfaktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Ett  arbete  
som måste få vara långsiktigt, fokuserat och uthålligt. 
Aldrig tidigare har NCK:s medarbetare utfört så mycket och  
så nydanande arbete som under 2016.

Gun Heimer
Professor, chef för NCK

Kunskap, rutiner, stöd 
och kontinuerlig upp
följning är framgångs
faktorer i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor.

NCK:s uppdrag

NCK ska arbeta enligt följande:

•	 med ett rikstäckande och  samlat 
perspektiv utveckla och sprida 
 evidensbaserad kunskap och infor-
mation om mäns våld mot kvinnor, 
 heders relaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer, 

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

•	 bedriva forskning med anknytning till 
den kliniska verksamheten inom  

 
 om rådet mäns våld mot kvinnor, 
 hedersrelaterat våld och förtryck  
samt våld i samkönade relationer, 

•	 bedriva utbildning och vara ett stöd  
för myndigheter och organisationer 
i frågor om mäns våld mot kvinnor, 
heders relaterat våld och förtryck  
samt våld i samkönade relationer,  

•	 stödja myndigheterna i deras  
metod utvecklingsarbete och  
verka för en effektiv samverkan   

 
mellan  berörda myndig heter och 
 organisationer, 

•	 utveckla och sprida  evidens baserade 
metoder för bemötande och om  händ-
ertagande,  

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

Nationellt centrum för kvinnofrid är regeringens nationella  kunskaps och  
resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och  

förtryck samt våld i samkönade relationer. Verksamheten regleras genom  
regeringens uppdrag till Uppsala universitet (U2011/3826/UH).
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I 
ett av de äldsta husen på Akade-
miska sjukhusets område i Uppsala 
har NCK sina lokaler. Vägg i vägg 
finns läkare, sjuksköterskor, 
utbildare, forskare, utredare och 
informatörer. Det är närheten 

mellan universitetsdelen och den kliniska 

verksamheten som har drivit på arbetet 
för att kvinnor som utsatts för våld ska 
få rätt hjälp från samhället. Metoder har 
skapats, använts, vidareutvecklats och 
förts vidare i en ständig växelverkan mel-
lan teori och praktik. Ansatsen har redan 
från början varit tvärvetenskaplig och 

den vardagliga kontakten med kvinnor en 
förutsättning för NCK:s arbete.     

Den som är utsatt för våld har rätt 
att få professionell hjälp. Därför bör den 
som möter våldsutsatta kvinnor i sitt 
yrke ha kunskap om våldets komplexitet, 
uttrycksformer och varför en kvinna kan 
återvända till en våldsam man om och 
om igen trots att våldet fortsätter. 

NCK har under många år utbildat 
både studenter och yrkesverksamma 
genom specialutformade universitets-
kurser om mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i sam könade relationer. Vissa kurser 

Unik bredd i arbetet 
för kvinnofrid

NCK arbetar på bred front mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. Tack vare en unik organisation 
finns klinisk verksamhet, utbildning och forskning sam
lad på ett ställe – det har skapat en miljö med fokus på 
 samverkan och utveckling.    

2016 | SATSNINGAR

I RAPPORTEN Uppsalamodellen – från 
forskning till praktik beskrivs hur om-
händertagandet av våldsutsatta kvinnor 
inom Landstinget i  Uppsala län utvecklats 
sedan början av 1990-talet av Rikskvinno-
centrum och senare NCK.

Uppsalamodellen har vuxit fram steg-
vis. Att frågan varit högt prioriterad både 
av den politiska och operativa ledningen 
i landstinget samt vid Uppsala universitet 
har varit en förutsättning, liksom NCK:s 
pådrivande roll.

Forskning och praktik har gått hand 
i hand, ibland har forskningen lett ut-
vecklingen men lika ofta har behovet av 
handlingsprogram och rutiner i den kliniska 
vardagen drivit fram ny kunskap. NCK:s 
dubbla uppdrag, att kombinera forskning 
och utbildning med daglig kontakt med 
våldsutsatta kvinnor, har varit avgörande för 
framväxten av modellen.

Rapporten, som publiceras 2017, beskri-
ver arbetet och pekar på framgångsfaktorer: 
kunskap, rutiner, stöd och kontinuerlig 
uppföljning. En avhandling vid Uppsala uni-
versitet om våld mot gravida kvinnor ledde 
till att Landstinget i Uppsala län införde 
frågor om våld som rutin vid patientmöten. 
NCK fick därefter ett regeringsuppdrag 
att vidareutveckla metoder för att inklu-
dera frågor om erfarenhet av våld som en 
del av sjukdomshistorien inom hälso- och 
sjukvården.

I rapporten redovisas även resultatet av 
de fokusgruppsintervjuer med personal och 
chefer som genomfördes hösten 2016 för 
att ta reda på vad som kan underlätta vid 
implementeringen av att ställa frågor om 
våld som rutin.

Här beskrivs dessutom den samverkan 
med en mängd parter, lokalt och nationellt, 
som etablerats. Samverkan har organiserats 
både internt med hälso- och sjukvården och 
externt med socialtjänsten, rättsväsendet 
och Nationellt forensiskt centrum.

Förhoppningen är att andra landsting, 
men även andra myndigheter, ska kunna dra 
nytta av de framsteg som gjorts vid Lands-
tinget i Uppsala län. Rapporten har tagits 
fram på uppdrag av Landstinget i Uppsala 
län inom ramen för ett  regeringsuppdrag för 
kunskapsutveckling inom området.

Uppsalamodellen  
skapar framgång 

är tvär professionella, andra är anpassade 
för en särskild yrkesgrupp. 

Under hösten 2016 lanserade NCK 
tillsammans med Socialstyrelsen och 
läns styrelserna en webbaserad intro-
duktionskurs om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. Kursen som ger 
grundläggande kunskaper är lättillgänglig 
och vänder sig till en bred målgrupp.  

Handlingsplaner, vårdprogram och 
rutiner stödjer vårdpersonal i mötet av 
patienter, NCK har under alla år deltagit 
i arbetet med att ta fram och revidera så-
dant material. Vidare etablerade NCK ti-
digt ett samarbete med Polisen och Åkla-

garmyndigheten för att stärka den rättsliga 
processen vid våld i nära  relationer. 

De många och olika kontakterna med 
en lång rad yrkesgrupper har gett centrets 
arbete för kvinnofrid en unik bredd – 
NCK täcker in hela kedjan av instanser 
som den som utsatts för våld kan komma 
att möta.  

Under 2016 påbörjade NCK ett arbete 
för att sammanfatta och formulera en mo-
dell, Uppsalamodellen, som berättar om 
verksamheten. Den visar på det som krävs 
för att insatserna för kvinnofrid inom  
 hälso- och sjukvården ska bli framgångs-
rika. Se artikel här bredvid.  
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D
et var Gun  Heimer, 
 professor och 
 föreståndare vid 
NCK, som initierade 
 arbetet med att ta 
fram  översikten. Enligt 

henne är det angeläget att frågan om våld 
mot äldre lyfts.

– Både kvinnor och män utsätts för 

våld men våldet ser olika ut. Det kan vara 
viktigt att uppmärksamma skillnaderna 
mellan könen och se hur äldre kvin-
nor, precis som yngre och medelålders 
kvinnor, oftare drabbas av våld i nära 
relationer och sexuellt våld, säger Gun 
Heimer.

Rapporten Våld mot äldre kvinnor – 
en forsknings- och kunskapsöversikt visar 

att äldre kvinnor kan utsättas för både 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ofta 
är förövaren en partner, ibland är det 
vuxna barn eller vård- och omsorgs-
personal. Men  förutfattade meningar och 
 generaliseringar, som att äldre kvinnor 
inte utsätts för våld och särskilt inte för 
sexuellt våld, kan försvåra för de utsatta 
kvinnorna att få den hjälp de har rätt till.   

– Det kan handla om kvinnor som 
 utsatts för våld större delen av sitt vuxna 
liv där våldet fortsätter även efter 65 
års ålder. Ett återkommande resultat i 
studier är dessutom att äldre kvinnor 
är mer  utsatta för sexuellt våld än män, 

Forskning om äldre
fick genomslag i media 
Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer 
varje år men våldet upptäcks sällan. I mars  presenterade 
NCK en forsknings och kunskapsöversikt om utsatta 
 äldre som fick stor uppmärksamhet i media. 

SATSNINGAR | 2016

säger  utredare Madelene Sundström som 
 arbetat med rapporten.

Rapporten visar också att äldre kvinnor 
ofta möter försvårande omständigheter 
som gör att ett uppbrott från en vålds-
utövande partner blir mer komplicerat. 
Det kan handla om generationsbetingade 
 faktorer, som synsättet att våldet är något 
som man inte bör tala med en utom-
stående om. Äldre kvinnor, särskilt de  
som bor kvar i hemmet, kan även vara 
mycket isolerade. 

Madelene Sundström har gått igenom 
både svenska och internationella studier. 
Enligt henne har ett problem varit att 

studier om våld mot äldre sällan redovisar 
resultaten för män och kvinnor separat, och 
i studier om våld mot kvinnor har ofta en-
dast yngre och medelålders kvinnor ingått.

– Det här gör att det är väldigt svårt att 
jämföra resultaten och ge exakta siffror för 
hur vanligt det är att äldre kvinnor utsätts 
för våld, säger Madelene Sundström.

I en debattartikel som publicerades i 
Dagens nyheter underströk Gun Heimer 
tillsammans med Madelene Sundström 
och riksdagsledamot Barbro Westerholm 
betydelsen av att frågan tas på allvar. 
De skrev: ”Det är vår förhoppning att 
 rapportens slutsatser ska göra verklig 

 skillnad för det växande antalet äldre 
kvinnor i Sverige i dag. Vi måste sluta 
generalisera och börja se äldre kvinnor 
som individer med olika förutsättningar 
och behov.” 

Flera medier berättade om nyheten, 
däribland Sveriges television och Sveriges 
radio som båda sände inslag om rapporten 
i våras. 

Rapporten togs även upp vid ett av 
NCK:s seminarium under Almedals veckan 
på Gotland i juli. 

tisdag 15 mars 2016
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sorgspersonal utgör emellanåt enda kontakten 

med omvärlden. Samtidigt brister kunskapen 

om våld i nära relationer bland yrkesverksam

ma inom äldreomsorgen.

Utbildning krävs.  Här krävs det utbildnings

insatser som lyfter fram att det inte alltid är 

sämre hälsa eller funktionsnedsättning som gör 

äldre kvinnor särskilt sårbara för våld, utan att 

det kan handla om ojämlikheter och diskrimi

nering. Direkt felaktiga föreställningar, som att 

äldre kvinnor inte utsätts för våld och särskilt 

inte sexuellt våld, motarbetas bäst genom just 

information och kunskapsspridning.

Hälso och sjukvården har en viktig roll att 

spela och äldre kvinnor och män bör alltid få 

frågan om de utsatts för våld när de söker vård. 

Det behövs också mer forskning om våld mot 

äldre kvinnor och män. I dag har forskare som 

studerat våld mot äldre ofta analyserat resulta

ten för kvinnor och män gemensamt. I studier 

som istället handlar om våld mot kvinnor är det 

vanligt att fokus legat på yngre och medelålders 

medan äldre kvinnor exkluderats.

Lyft upp i ljuset.  För att bidra till ökad kunskap 

på området presenterar Nationellt centrum för 

kvinnofrid nu rapporten ”Våld mot äldre kvin

nor – en forsknings och kunskapsöversikt”.

Det är vår förhoppning att rapportens slut

satser ska göra verklig skillnad för det växande 

antalet äldre kvinnor i Sverige i dag. Vi måste 

sluta generalisera och börja se äldre kvinnor 

som individer med olika förutsättningar och 

behov. Det borde vara en självklarhet att alla 

har rätt till stöd och hjälp om de utsätts för våld 

och hot – oavsett ålder – och det är samhällets 

ansvar att se till att den hjälpen finns att tillgå.

Vissa initiativ har tagits  på senare år och våld 

mot äldre har lyfts i FN. I Sverige har Social

styrelsen på uppdrag av regeringen gjort en 

utbildning om våld mot äldre. Men mer måste 

ske och politiker och myndigheter måste se 

till att åtgärder får konkret betydelse för dem 

som utsätts. Åldersdiskriminering är tyvärr 

vanligt förekommande och att inte ta våld och 

övergrepp mot äldre kvinnor och män på allvar 

är en form av åldersdiskriminering. Att fortsätta 

blunda för problemet är dessutom ett svek mot 

de tusentals äldre kvinnor som utsätts.

N
ationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) vid Uppsala universitet 

presenterar i dag tisdag en 

forsknings och kunskapsöver

sikt om våld mot äldre kvinnor 

på ett seminarium vid riksdagen 

tillsammans med Barbro Westerholm.

Kvinnor utsätts oftare för våld av en nuva

rande eller tidigare partner och det kan handla 

om flera olika typer av våld. Män utsätts oftare 

för fysiskt våld från en för dem okänd man. 

Det våld som drabbar kvinnorna kan således 

se annorlunda ut och därför är det viktigt att 

uppmärksamma skillnaderna mellan könen. 

Att det ser ut på det sättet  generellt finns det 

i dag en relativt stor medvetenhet om. Kän

nedomen om våld mot yngre och medelålders 

kvinnor har ökat på senare år. Samma sak gäller 

dock inte äldre kvinnor. Samtidigt som de äldre 

i vårt samhälle blir allt fler, väljer omgivningen 

ofta att blunda för de olika former av våld som 

drabbar äldre kvinnor.

Det kan handla om kvinnor som levt i de

struktiva förhållanden under lång tid, ibland 

mer än 20 år, där våldet fortsätter även efter 

pensionsåldern. En man som utövar våld mot 

sin partner upphör inte med det bara för att 

hon fyller 65 år. Andra kvinnor utsätts först 

på äldre dagar när de befinner sig i en särskilt 

sårbar position.

Precis som för yngre kvinnor är förövaren 

ofta den som kvinnan delar sitt liv med. Men 

det kan också röra sig om vård och omsorgs

personal, eller vuxna barn. Ibland handlar det 

om fysiskt våld som slag och knuffar. Ibland om 

psykiskt våld som nedsättande kommentarer 

och hot. I andra fall utövas makt och kontroll 

genom att kvinnan nekas tillgång till pengar, 

hjälpmedel, medicin eller den omvårdnad hon 

är i behov av.
Men det förekommer även sexuellt våld. 

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa som 

NCK presenterade 2014 visade att 0,7 procent 

av kvinnorna i åldern 65–74 år hade utsatts 

för sexuellt våld det senaste året. Omräknat 

till befolkningsnivå kan det vara mer än 3 500 

kvinnor som drabbas av sexuella övergrepp 

med inslag av våld eller hot om våld årligen. För 

fysiskt våld rör det sig om mer än 5 000 kvinnor 

i åldersgruppen och för upprepat och systema

tiskt psykiskt våld fler än 7 000.

Svårt att upptäcka.  Men mycket sällan upptäcks 

det som sker innanför hemmets väggar eller 

på äldreboendet. Äldre kvinnor kan också ha 

särskilt svårt att bryta upp ur en relation. Ibland 

finns det en uppgivenhet över situationen och 

en känsla av att ”det i alla fall är för sent”. Det 

händer också att äldre kvinnor som utsätts 

för våld av sin partner, i högre grad än yngre, 

upplever att det är skamligt att prata med utom

stående om det som sker. De gånger de faktiskt 

vågar berätta finns en risk att de inte blir trodda 

eller sedda av sin omgivning. 

Särskilt äldre kvinnor som bor kvar i hemmet 

kan vara mycket isolerade och vård och om

Gun Heimer, chef och professor vid Nationellt 

centrum för kvinnofrid

Madelene Sundström, utredare vid Nationellt 

centrum för kvinnofrid

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Kvinnofrid. 

”Omgivningen ser inte

våldet mot äldre kvinnor ”

Rapport i dag. Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Förut

fattade meningar och generaliseringar, som att sexuellt våld upphör med åldern, för

svårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Att fortsätta blunda för problemet 

är ett svek, skriver Gun Heimer, Madelene Sundström och Barbro Westerholm.

Precis som för yngre 

kvinnor är förövaren 

ofta den som kvinnan 

delar sitt liv med. Men 

det kan också röra sig 

om vård- och om-

sorgspersonal, eller 

vuxna barn. Ibland 

handlar det om fy-

siskt våld som slag 

och knuffar. Ibland 

om psykiskt våld som 

nedsättande kom-

mentarer och hot.

Äldre kvinnor som utsätts för våld av sin partner kan uppleva att det är skamligt att 

prata med utomstående. De gånger de faktiskt vågar berätta finns en risk att de inte 

blir trodda eller sedda, skriver artikelförfattarna.  Foto: roj rodriguez/Corbis

Bakgrund. Rapporten

Den forsknings- och kunskapsöversikt om våld 

mot äldre kvinnor som Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet nu 

presenterar visar att:

 ○Forskning om våld mot äldre kvinnor, både  

i sverige och internationellt, är begränsad. Olika 

definitioner av våld och åldersgränser för vilka 

som tillfrågas i studier gör det svårt att få en klar 

bild av situationen för äldre kvinnor specifikt.

 ○såväl internationella som svenska studier visar 

dock att äldre kvinnor utsätts för både psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld. Våld i nära relationer, till 

exempel utövat av en partner, upphör inte med 

automatik för att kvinnorna blir äldre.

 ○Kunskapen om våld i nära relationer brister 

bland annat hos yrkesverksamma inom äldre-

omsorgen som ofta kommer i kontakt med äldre 

kvinnor och har en möjlighet att upptäcka våldet.

 ○Förutfattade meningar och generaliseringar om 

äldre kan försvåra för utsatta kvinnor när de söker 

hjälp eller försöker bryta upp ur en relation där 

våld förekommer.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- 

och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på 

regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld 

mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer. NCK driver även Kvinnofridslinjen, en 

nationell stödtelefon för utsatta kvinnor och deras anhöriga.

Debatt
Redaktör DN Debatt: Nils Öhman  

E-post: debatt@dn.se Telefon: 08-738 12 23  

Twitter: @dndebatt Webb: dN.se/debatt

”Regeringen sviker  
svensk film” 
alliansen svarar om filmpolitiken (10/3).

repliker på dN.se/debatt
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Det kan vara viktigt att uppmärk
samma skillnaderna mellan könen 
och se hur äldre kvinnor, precis 
som yngre och medelålders  kvinnor, 
 oftare drabbas av våld i nära 
 relationer och sexuellt våld.
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Succé för 
webbkurs om våld

I september lanserade NCK en webbkurs om våld som tagits 
fram i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

Efterfrågan på utbildning om våld är stor och i slutet av 
 december var redan över 3 000 användare registrerade.

12 NCK

2016 | SATSNINGAR

J
ag har lärt mig att se tecknen på 
att någon är utsatt för våld, säger 
Susanne Mancilla. Hon är en av 
dem som har gått kursen.

Det var i september som 
webbkursen om våld  lanserades 

vid ett välbesökt seminarium på  Svenska 
läkaresällskapet i Stockholm. Dagen 
 inleddes med tal av Pernilla Baralt, 
statssekreterare vid Socialdeparte-
mentet som också skrev i sociala medier 
om  utbildningen: ”Deltar på nationell 
lansering av webbkurs om mäns våld mot 
kvinnor – en historisk kompetenssatsning 
som kommer göra skillnad!”

Kursen har utvecklats i ett unikt 
 samarbete mellan NCK, Socialstyrelsen 
och landets länsstyrelser inom ramen 
för ett regeringsuppdrag som syftar till 
att ta fram ett regionalt och nationellt 
 kompetensstöd. Målsättningen är att höja 
kompetensen i första hand inom social-
tjänsten. Men kursen är också relevant 
för personal inom vård, skola, omsorg och 
rättsväsende. Den är kostnadsfri och enkel 
att nå på webbplatsen webbkursomvåld.se.

Bakgrunden till satsningen är att NCK 
och länsstyrelserna har uppmärk sammat 
en ökad efterfrågan på utbildningar om 
våld. Ökade krav på att ställa frågor 
om våld inom myndigheter, kommunal 
 verksamhet och hälso- och sjukvården   
har också lett till en ökad efterfrågan  
på kunskap. 

– Målsättningen med webbkursen 
är att förbättra bemötandet och öka 
 möjligheterna att upptäcka v åldsut satt-
heten. Men också att förändra attityder 
när det gäller våld i nära relationer. Det 
är bara genom ökad kunskap vi kommer 
att kunna ta ytterligare steg framåt, säger 
Annika Engström, projektledare på NCK. 

Redan efter två veckor hade kursen  
1 000 användare, i slutet av året hade  
3 841 användare registrerat sig och ytter-
ligare 924 personer gått kursen i grupp. 

Susanne Mancilla är en av dem. Hon 
är föreståndare för Lycksele kommuns tre 

fritidsgårdar och kursen har fått henne att se 
på ungdomarna på ett nytt sätt. 

– Jag har träffat tjejer som har blivit 
 slagna av sina killar och då har jag alltid sagt 
att de måste lämna dem vid första slaget.

– Webbkursen har lärt mig att se på 
 tjejernas situation på ett nytt sätt, 
den har också gett mig större förståelse 
för kvinnan. Jag vet nu att det finns en 
 normaliseringsprocess och att det inte är 
konstigt att någon går tillbaka till en kille. 
Att bestämma sig för att lämna någon är ett 
beslut som måste få växa fram.

Webbkursen är producerad i  samarbete 
med webbyrån Houdini. Enligt André 
Gottfridsson, vd och projektledare, är 
 kursen den bästa e-learningen som  företaget 
har varit med och skapat. 

– Tekniskt bygger kursen på smart 
webbteknik, vi använder oss av funktioner 
som finns i sociala medier och innehållet är 
oerhört väl genomarbetat av NCK. Vi har 
också fått till en väldigt bra mix av hur det 
gestaltas i form av exempelvis bilder, serie-
filmer, reportage och filmade kommentarer.

Målsättningen med 
 webbkursen är att för
bättra bemötandet och 
öka  möjligheterna att 
upptäcka v åldsutsatt
heten. Men  också att 
förändra  attityder när 
det gäller våld i nära 
relationer.
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personer har under 2016 
deltagit i NCK:s externa 
 utbildningsaktiviteter. 3 592 28%

Så mycket har  beställningarna 
av informations material 

om  Kvinnofridslinjen ökat 
under 2016.
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KVINNOFRIDSLINJEN: ANTAL BESVARADE SAMTAL

Varje år arrangerar NCK 
nationella introduktionsdagar, 
”Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar”, i Uppsala. 
De vänder sig främst till yrkes
verksamma och 2016 deltog 
cirka 180 personer. 

2016 | NCK I SIFFROR

forskare från olika 
 universitet och hög
skolor med verkar med 
 presentationer av sin 
forskning i NCK:s 
 kunskapsbank. 

Kvinnofridslinjens informationskort finns på 28 språk.  Korten 
finns även i en version med punktskrift. På webbplatsen 
 kvinnofridslinjen.se finns informationen på teckenspråk. 

YRKESGRUPPER PÅ NCK:S 
UTBILDNINGAR 2016

• Arbetsförmedlare

• Arbetsterapeuter

• Barnmorskor

• Behandlare

• Frivårdsinspektörer

• Försäkringskassehandläggare

• Medarbetare på kvinnojourer

• Jurister

• Kriminalvårdare

• Kuratorer

• Läkare

• Pedagoger

• Poliser

• Präster

• Terapeuter

• Sjukgymnaster

• Sjuksköterskor 

• Socialsekreterare

• Studenter

• Tandläkare

• Åklagare

publikationer i fulltext öppnades i 
NCK:s kunskapsbank på  webben 
under 2016. Det är en ökning 
med 65 procent i jämförelse med 
2015. I genomsnitt öppnades 360 
 publikationer om dagen. 

132 000 
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Stödtelefonen 
sprids till fler

H
elena Larsson är 
dietist på Vallentuna 
 primärvårdsrehab. 
Hon är en av alla 
dem som har beställt 
 informationsmaterial 

om Kvinnofridslinjen från NCK. På 
hennes arbetsplats finns  flera  specialister 
samlade: husläkare, mödrahälsovård, 
barnavårdscentral, gynekologmottagning, 
barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 
och rehab.

– Vi träffar många olika sorters 
 patienter och däribland många kvinnor. 
Jag vill därför sprida kunskapen om 
Kvinno fridslinjen och att den kan hjälpa 
till. Det är toppen att stödtelefonen finns!

I oktober besökte utvecklingschef 
 Helena Ewalds och specialplanerare 
Tuomo Varis från Institutet för hälsa 
och välfärd i Finland NCK för att se hur 
Kvinnofridslinjen är uppbyggd. Finland är 

ett av flera EU-länder som har  ratificerat 
Europarådets så kallade Istanbul-
konvention,  Europarådets konvention 
om före byggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och våld i hemmet. 
Konventionen säger bland annat att de 
länder som antagit den har ett ansvar att 
inrätta  nationella, statliga stödtelefoner 
för  kvinnor som är utsatta för våld. 

Kvinnofridslinjen startade redan 2007, 
alltså sju år innan Sverige anslöt sig till 
konventionen 2014. 

– Vi hoppas kunna få råd och tips inför 
starten av vår egen stödtelefon. Framför  
allt är vi intresserade av praktiska 
 erfarenheter om vad som är bra att göra 
och vad som inte är så bra. Målsättningen 
är att vi ska möta de krav som Istanbul-
konventionen ställer, säger Helena Ewalds.

Finland drog igång verksamheten under 
december. Men vägen dit var lång. Redan 
2008 utredde Helena Ewalds för första 

gången frågan. Flera ideella organisationer 
har stödtelefoner för våldsutsatta kvinnor 
i Finland men öppethållandet är  begränsat 
och verksamheten sköts av frivilliga krafter.

– Där känner jag att vi har haft 
stöd av Sverige och att kunna visa på 
 Kvinnofridslinjen som ett gott exempel. 
Det blev lättare att hävda att en statlig 
telefon behöver ha professionell personal, 
säger Helena Ewalds.

Att stödtelefonen har betydelse för 
kvinnor som är utsatta för våld,  anhöriga 
och andra som behöver stöd eller råd 
exempelvis i sitt arbete för kvinnor märks 
på det stora antalet samtal. 2016 tog 
Kvinnofrids linjen emot 31 273 samtal, 
vilket motsvarar 2015 års nivå då 31 527 
samtal togs emot. I snitt tog stödtelefonen 
emot 86 samtal per dygn. 

Det märks också på det ökande antalet 
beställningar på informationsmaterial som 
NCK tar emot. I jämförelse med i fjol har 
beställningarna av kort på ett flertal språk 
samt affischer ökat med 28 procent.  

NCK:s kännedomsmätning som gjordes 
i höstas visade även att mer än hälften 
av landets kvinnor för första gången nu 
 känner till telefonen. 

NCK:s stödtelefon Kvinnofridslinjen blir allt mer känd, 
och varje dygn besvaras mellan 80 och 90 samtal. Nu står 
den som modell när andra länder bygger upp hjälplinjer. 

2016 | SATSNINGAR
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F
anny Jedborn är  enhetschef 
på funktionsstöd inom 
 personlig assistans på 
 Sollefteå kommun. I  
 september var hon på plats 
i NCK:s utbildningssal 

för det avslutande passet i den tvär-
professionella universitetsutbildningen 
för  yrkesverksamma. Fanny Jedborn är 
mycket nöjd.

– Jag tycker att kursen varit otroligt  

bra och bred, den har förändrat mitt sätt 
att se på våld. Nu har jag har för medlat 
den till alla jag känner, både på min 
 tidigare arbetsplats och min nuvarande.

För Fanny Jedborn är det viktigt att 
ha kunskap. Genom den kan hon möta 
människor på ett adekvat sätt.

– Att ha kunskap om hur våldet ser 
ut gör att jag kan känna igen det. Jag kan 
möta personer som är och har varit utsatta 
och hänvisa dem vidare om jag själv inte 

kan hjälpa mer än att bara lyssna. Jag kan 
också ställa frågor till mina medarbetare 
och på så sätt synliggöra om det är något 
som pågår, säger Fanny Jedborn. 

Kursen för yrkesverksamma riktar 
sig till dem som har en anställning inom 
exempelvis socialtjänsten, vården eller 
rättsväsendet. Söktrycket var stort vid 
antagningen.

– Det är jätteroligt att så många vill 
 utbilda sig på området. Och de som 
kommer är otroligt motiverade. De vill 
omsätta kunskapen i praktiken och vara 
ännu mera professionella i sitt arbete 
för våldsutsatta, säger Ulla Albért, tf 
 utbildningschef på NCK.

Rekordmånga vill gå 
NCK:s utbildningar

Söktrycket till NCK:s universitetsutbildningar ökar. 
 Antalet sökande till höstens kurs för yrkesverksamma var 
rekordstort, till de 35 platserna sökte 137 personer.  

SATSNINGAR | 2016 2016 | SATSNINGAR

För två år sedan trädde den så  kallade 
Istanbulkonventionen, Europa rådets 
 konvention om förebyggande och be-
kämpning av våld mot kvinnor och våld i 
hemmet, i kraft i Sverige. Konventionen 
innehåller bland annat bestämmelser om 
att personal som möter våldsutsatta ska 
ha kunskap. Även Socialstyrelsen har i de 
föreskrifter och allmänna råd om våld i 
nära  relationer som kom 2014 lyft fram 
behovet av kunskap.

– Både Istanbulkonventionen och 
 föreskrifterna har lett till att efterfrågan 
på kunskap ökar, säger Ulla Albért.

Det är inte bara utbildningen för 
yrkesverksamma som är populär. NCK:s 

 universitetsutbildning för studenter har 
haft ett stadigt söktryck, liksom  kursen 
för dem som vill lära sig att utbilda om 
våld. Carin Jonsson är samordnare för 
våld i nära relationer vid Landstinget 
Värmland. Hon har uppmanat flera 
kolleger att gå utbildarkursen för att i sin 
tur kunna utbilda personal på den egna 
 arbetsplatsen. 

 – Regionen har satsat på att få ut 
 kunskapen om våld brett. Det finns ett 
behov bland personalen att lära sig mer 
om våld i nära relationer. Därför är det bra 
att vi är flera som kan utbilda, säger hon. 

Det är jätteroligt att så 
många vill utbilda sig 
på  området. Och de 
som  kommer är otroligt 
 motiverade.

505
exemplar av 
NCK:s lärobok 
”Våldsutsatta 
 kvinnor – sam
hällets ansvar”  
såldes  under 2016.
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”NCK:s kombination av 
forskning, undervisning, 
 praktisk  verksamhet och 
utåtriktad verksamhet 
ökar  trovärdigheten.”

”På mitt första arbetspass 
efter utbildningen såg 
jag på patienterna på ett 
nytt sätt.” 

”En viktig resurs för oss 
i  arbetet är kontakten 
med NCK och NCK:s 
 kunskapsbank.”

NCK utgör med sin 
kunskap och  expertis 
en  ovärderlig  resurs 
för mig. Särskilt inom 
området våld och 
 övergrepp mot  äldre. 
Barbro Westerholm, 
riksdagsledamot,  Liberalerna

RÖSTER OM NCK | 2016

Lovisa Byhlin, 
student och sjuksköterska

Antje Jackelén, 
ärkebiskop, Svenska kyrkan 

Åsa Frodlund, 
utredare, Statens Institutionsstyrelse

Stort tack till NCK för 
lärande och peppande 
möte om mäns våld mot 
kvinnor. NCK är en 
enorm kunskapsbank.  
Pernilla Baralt, 
statssekreterare, Socialdepartementet 

”Det är mycket givande 
att få mer insyn i hur 
 andra stödlinjer jobbar.”

”Bra att få samtala i 
 mindre grupp om våra 
olika och  gemensamma 
uppdrag.”

”Samarbetet med NCK 
är viktigt. Det gör att 
 rutinerna kring hälso och 
sjukvårdens spårsäkring 
hålls uppdaterade och att 
frågor tas omhand.”
 

2016 | RÖSTER OM NCK

Rosetté Lind, 
Alkohollinjen

Ricky Ansell,
verksamhetsexpert, Nationellt forensiskt 
centrum

Ingrid Frisk,  
politiskt sakkunnig, RFSU
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NCK är Sveriges  nationella kunskaps- 
och resurscentrum för frågor som rör 
mäns våld mot kvinnor,  hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Organisatoriskt har centret två 
tillhörig heter: Uppsala universitet och 
 Akademiska sjukhuset. Universitetsdelen 
är inriktad på forskning och utbildning, 
den kliniska delen bedriver praktiskt 
inriktad v  erk samhet genom kvinnofrids-
mottagningen och Kvinnofridslinjen. 

Den unika sammansättningen gör 
att NCK har en verklighetsförankrad 
 förståelse för kvinnors våldsutsatthet. 
Den ger också stora möjligheter till 
 kontinuerligt lärande och utveckling. 

NCK arbetar ständigt med att ta fram 
nya metoder som bygger på forskning, 
prövas i klinisk verklighet och utvärderas 
 vetenskapligt för att sedan spridas vidare 
till övriga landet. 

Vid den del som organisatoriskt tillhör 
Uppsala universitet finns utbildare, 
informatörer, ekonomipersonal, adminis-
tratörer, projektledare, utredare, forskare 
och experter. Vid den del som tillhör 
landstinget finns läkare, sjuksköterskor, 
barnmorskor, socionomer och adminis-
trativ personal. Samtliga har specialkun-
skap om mäns våld mot kvinnor.

NCK:s föreståndare är direkt 
 underställd rektor för Uppsala universitet 

och sjukhusdirektören för Akademiska 
sjukhuset. 

NCK har också ett referensråd där 
ledamöterna förordnas av Uppsala 
 universitet. Föreståndaren är ordförande 
i referensrådet.

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

Verksamheten är samlad i gemen-
samma lokaler på Akademiska sjukhuset  
i Uppsala.

 

Organisation
Sjuksköterskor som tar emot våldsutsatta kvinnor, studenter som 
lär sig om normaliseringsprocessen och doktorander som analys
erar statistik. NCK:s unika organisation rymmer akut klinisk vardag, 
grundlig universitetsundervisning och långsiktiga forskarinsatser. 

2016 

Alla anställda 
 arbetar utifrån 
ledorden: expert
kunskap, effektiv 
samverkan och 
 professionellt stöd.

NCK:s stab samlar de 
administrativa service
funktionerna för centrum
ets verksamhet och utgör 
ett stöd för före ståndaren 
och övriga enheter. Staben 
har en samordnande funk
tion gentemot centrumets 
olika enheter.

Stab

Under 2016 fortsatte det löpande arbetet 
med ekonomi, personal frågor, arbets-
miljö och likabehandling, IT, lokaler samt 
andra servicefrågor. Staben sammanställer 
också remissvar och arbetar med extern 
sam verkan såsom referensgrupper, nätverk 
och Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid. Det enhetsövergripande 
sam verkansuppdraget att producera en 
webbkurs var placerat under staben och 
slutfördes under 2016 (läs mer om webb-
kurs om våld på sidan 8).

ARBETSMILJÖ OCH 
 LIKABEHANDLING

NCK strävar efter att vara en jämlik 
 arbetsplats med lika villkor och möjligheter 
för alla medarbetare utifrån individ uella 
förutsättningar. NCK:s arbetsmiljö- och 
likabehandlingsgrupp fortsatte under året 
med ett förebyggande och systematiskt 
likabehandlings- och mångfalds arbete 
utifrån antagna planer. Arbetsmiljö- och 
lika abehandlingsgruppen har träffats 
regelbundet och arbetat aktivt för att öka 
delaktigheten bland  medarbetarna.

För anställda i en verksamhet som 
 arbetar med mäns våld mot kvinnor är 
den psykosociala arbetsmiljön av särskilt 
stor vikt. Det långsiktiga arbetet med att 
upprätthålla en god fysisk såväl som psyko-
social arbetsmiljö fortsatte under 2016. 
Inom jämställdhetsområdet strävar NCK 
efter en jämnare 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.

Referensråd

Vetenskapligt råd

Drivs av Akademiska sjukhuset, 
bekostas av staten via Uppsala universitet

Kvinnofridsenheten

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Föreståndare

Stab Utbildning   |  KAF  |  Information

2016 | ORGANISATION/STAB
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Utbildning har ända sedan starten varit 
en av hörnstenarna i NCK:s verk samhet, 
och alla utbildningsinsatser bygger 
på  vetenskaplig grund och beprövad 
 erfarenhet. Väl underbyggd kunskap om 
våldet och dess konsekvenser skapar förut-
sättningar för att våldsutsatta kvinnor och 
deras barn ska få ett gott bemötande och 
professionellt stöd. Kunskap är dessutom 
avgörande för att bedriva förebyggan-
de  arbete, skapa resurser och förändra 
 attityder i samhället. 

Efterfrågan på kvalificerad  utbildning 
om mäns våld mot kvinnor har ökat 
 kraftigt i takt med att de formella kraven 
på kompetens har skärpts. Såväl Istanbul-
konventionen som Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2014:4 betonar behovet 
av att personal som möter våldsutsatta 
kvinnor ska ha relevant utbildning. De 
statliga utvecklingsmedel för att förbättra 
arbetet mot våld i nära relationer som har 
fördelats till kommuner och landsting via 
Socialstyrelsen har också bidragit till en 
större medvetenhet om vikten av kunskap. 

Denna utveckling ställer stora krav på 
NCK:s utbildningsverksamhet. Målet är att 
kunna nå ut till så många som möjligt utan 
att göra avkall på kvaliteten och den veten-
skapliga förankringen i utbildningen.  

Förutom de egna universitets kurserna 
medverkar NCK i en rad  grund utbildningar 
och utbildningssatsningar vid andra myn-
digheter. Utbildningsenheten utvecklar 
även nya kurser för att möta den ökande 
efterfrågan på skräddarsydda utbildningar. 

Utbildningsenheten arbetar kontinuer-
ligt med att kvalitets säkra  utbildningarna. 
Totalt genomfördes 85 externa 
utbildnings aktiviteter under året, 3 592 
personer deltog under de utbildnings-
aktiviteterna. Se bilaga 3. 

NCK:s utbildningsenhet arbetar 
 kontinuerligt med att inventera, sprida, 
utveckla och skapa nytt utbildningsma-
terial för att  utbilda inom kunskapsom-

rådet mäns våld mot kvinnor, heders-
relaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer.

NCK:S UNIVERSITETSKURSER

Fristående kurs i Uppsala 
 universitets ordinarie utbud

Mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp
Mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp är NCK:s 
grundkurs för studenter som läser program 
som leder till yrken där man kan komma 
att möta våldsutsatta eller våldsutövare. 
Kursen gavs både på vårterminen och 
 höstterminen 2016.

Kursen avser att ge grundläggande 
kunskap om orsakerna till mäns våld mot 
kvinnor och förståelse för konsekvenserna 
av våldet för kvinnor och barn. Kurs-
deltagarna ska ha erhållit kunskap om 
sam hällets ansvar för att motverka våldet, 
och reflekterat kring egna värderingar 
och attityder. Kursen ges på halvfart i tio 
veckor. Kursdeltagarna har varit studeran-
de från bland annat jurist-, sjuksköterske-, 
läkar-, socionom- och psykologprogram-
men. Examination sker genom aktivt del-
tagande i undervisningen och individuell 
 hemtentamen.

Övriga fristående  universitetskurser

Mäns våld mot kvinnor  
–  t värprofessionell kurs för 
 yrkesverksamma, 15 hp
Den mest populära kursen i NCK:s 
universitets utbud är den yrkesöver-
gripande nationella utbildningen Mäns 
våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs 
för yrkesverksamma, 15 hp. Sedan ett 
par år tillbaka ges den två gånger per år 
för att möta den stora efterfrågan, men 
trots det hade kursen nästan fyra gånger 
så många sökande som det fanns platser 
inför höststarten 2016.  Det är en så 

kallad flexibel kurs där närundervisning 
kombineras med distansundervisning. 

Kursen avser att ge grundläggande 
och fördjupad kunskap. Målgruppen är 
yrkesverksamma som i sitt arbete kan 
komma att möta våldsutsatta och vålds-
utövare. Majoriteten arbetar till vardags i 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller 
idéburna organisationer, bland deltagarna 
finns även kriminalvårdare, tjänstemän, 
präster, poliser, psykologer och lärare. 
Examination har skett i form av aktivt 
deltagande i gruppbaserade uppgifter och 
individuell hemtentamen.

Att utbilda om mäns våld mot  
kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp
NCK:s tvärprofessionella utbildarkurs 
 vänder sig till yrkesverksamma som i sitt 
arbete utbildar kolleger och medarbetare 
om mäns våld mot kvinnor. 

Kursen avser att ge grunderna inom 
vuxnas lärande anpassat för utbildning 
inom kunskapsområdet. Efter utbild-
ningen ska deltagarna kunna utveckla en 
utbildningsinsats. Det är en flexibel kurs 
där närundervisning kombineras med 
distansundervisning. Examinering sker 
genom en skriftlig uppgift som redovi-
sas muntligt vid ett seminarium med 
opposition.   

Kursen gavs en gång under 2016. 
Årets studenter kom främst från 
 socialtjänsten, Kriminalvården samt 
hälso- och sjukvården. 

Uppdragsutbildningar 

Mäns våld mot kvinnor med fokus på 
särskild sårbarhet, inriktning socialt 
arbete 7,5 hp 
NCK har i samarbete med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland utformat en utbildning på 
7,5 hp med fokus på särskild sårbarhet och 
inriktning mot socialt arbete. Bakgrunden 
är att flera länsstyrelser uttryckt ett behov 

Under 2016 har söktrycket på NCK:s universitetskurser varit större 
än någonsin tidigare, liksom antalet förfrågningar om medverkan i 
olika grundutbildningar och satsningar vid andra myndigheter. 

Utbildning
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av en fördjupningskurs i första hand för 
kvinnofridssamordnare i kommunerna. 
Kursen kombinerar närundervisning med 
distansundervisning. Den första kurs-
omgången startade 2015 och avslutades 
i  januari 2016. Under vårterminen gavs 
 kursen i samarbete med länsstyrelserna i 
Kalmar län och Kronobergs län. Exami-
nation sker i form av individuella hem-
uppgifter och gruppbaserade seminarier. 

Brott i nära relationer  
– utredningsmetodik 4,5 hp
NCK har tillsammans med avdelningen för 
uppdragsutbildning vid Uppsala universitet 
ansvar för utformandet och genomförandet 
av kursen Brott i nära relationer – utred-
ningsmetodik 4,5 hp, en fortbildningskurs 
för poliser som ges på uppdrag av Rikspo-
lisstyrelsen. NCK delar kursledarskapet 
med Polishögskolan och ansvarar för 
examinationen. Examination sker genom 
individuell hemtentamen. Under 2016 
genomfördes två kurser, en på våren och en 
på hösten. 

Medverkan i universitetskurser

Utredningsmetodik för poliser
För nionde året har NCK medverkat med 
föreläsningar på kursen Utrednings metodik 
med inriktning på brott mot barn och ung-
domar, 15 hp för poliser. Kursen är en vi-
dareutbildning som ges av avdelningen för 
uppdragsutbildning vid Uppsala universitet 
på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.  

Medverkan i grundutbildningar  
vid universitet och högskolor
NCK har under året medverkat i flera 
grundutbildningar vid olika universitet och 
högskolor till yrken där man möter vålds-
utsatta kvinnor, deras barn eller förövarna.

För sjuksköterske-, röntgensjuk-
sköterske-, barnmorske-, läkar-, och 
psykologprogrammen samt specialist-
sjuksköterskeutbildningen i psykiatri vid 
Uppsala universitet har NCK skapat en 
modell med så kallade strimmor, vilket 

innebär att  kunskapsområdet åter kommer 
vid flera tillfällen under olika block i 
utbildningen, i form av både föreläsningar 
och  examination.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR
Introduktionsdagar för  
yrkesverksamma
Varje år arrangerar NCK nationella 
introduktionsdagar för yrkesverksamma: 
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. 
Föreläsningarna behandlar ämnen som 
mäns våld mot kvinnor i nära relation, 
barn som lever med våld, män som utövar 
våld samt samhällets ansvar. Kursen 
vänder sig främst till personer som arbetar 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 
rättsväsendet och frivilligorganisationer. 
Dagarna genomfördes i januari med cirka 
180 deltagare.

Webbaserad introduktionskurs  
om våld
I september 2016 lanserades en 
 webbaserad kurs som ger grundläggande 
kunskap om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära  relationer. Kursen har utveck-
lats i sam arbete mellan NCK, länsstyrel-
serna och Social styrelsen. Den har särskilt 
fokus på socialtjänstens arbete men är 
även anpassad för övriga yrkesgrupper 
som möter vålds utsatta kvinnor. Kursen är 
kostnadsfri och öppen för alla. Under de 
första två månaderna registrerade sig över 
3000 användare. 

Kursen utgör en del av ett större utbild-
ningskoncept. Kursen har ett särskilt spår 
som är anpassat för att deltagare ska kunna 
gå den tillsammans, och för att underlätta 
detta har en särskild utbildningsmanual 
tagits fram. Kursen används också som 
pedagogiskt material i NCK:s särskilda 
kurser för utbildare, med syftet att stimu-
lera att den får bred spridning och kommer 
till regelbunden användning i hela landet.

NCK har ansvar för driften och den 
fortsatta utvecklingen av kursen. 

En betydande del av utbildnings-
verksamheten har liksom tidigare år 
bestått av utbildningsuppdrag från andra 
myndigheter samt föreläsnings uppdrag 
vid konferenser, utbildningar och 
seminarier. Uppdragen har bland annat 
kommit från Statens  Institutionsstyrelse, 
socialtjänsten samt från länsöver gripande 
myndighetsnätverk på initiativ från 
 l änsstyrelser. 

Hälso- och sjukvården har en 
nyckelroll när det gäller att upptäcka 
vålds utsatta kvinnor i samband med 
att de söker vård och NCK:s forskning 
och utvecklingsarbete på detta område 
har fått stor betydelse i det praktis-
ka arbetet i många landsting. Under 
2016 har  centrumet utbildat personal 
inom landsting och  regioner. Även 
Försäkrings kassan,  Arbetsförmedlingen 
och folktand vården har efterfrågat 
NCK:s medverkan i  utbildning om våld 
i nära relationer och att ställa frågor om 
 våldsutsatthet.

KVALITETSSÄKRING
Som ett led i det kontinuerliga kvalitets-
arbetet har utbildningsenheten under året 
sett över NCK:s kursplaner. Utgångspunkt 
har varit strävan efter måluppfyllelse 
men också kursutveckling i relation till 
behovet av kunskap och ny forskning inom 
området samt kursutvärderingsresultat 
från studenter. 

Syftet har varit att göra tydligt sam-
bandet mellan förväntade studieresultat, 
undervisningsformer och examination. 
För att uppnå detta har arbete med formu-
leringen av kursmålen genomförts, så det 
tydligare framgår vilka kunskaper, färdig-
heter och vilken kompetens studenten ska 
ha uppnått efter avslutad kurs. Till detta 
har betygskriterier relaterats och även 
undervisningsformer, examinationsformer 
och kursbeskrivningar setts över.

ÖVRIGA UTBILDNINGS
UPPDRAG
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Forskning och  
metodutveckling

FORSKNINGSPROJEKT
Två doktorandprojekt som bygger vidare 
på den nationella prevalensstudien Våld 
och hälsa. En befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet 
samt kopplingen till hälsa (NCK-rapport 
2014:1) har fortsatt under året.  

Det ena projektet sker i samarbete 
med Umeå universitet. Avsikten med 
forskningsprojektet är att bidra med ökad 
kunskap inom kompetensområdet våld i 
nära relationer. 

Det andra doktorandarbetet är knutet 
till institutionen för kvinnors och barns 
hälsa vid Uppsala universitet och studerar 
våld mot kvinnor med särskild inriktning 
mot sexuella övergrepp. 

Handledning av doktorander och 
studenter samt refereeuppdrag och 
 opponentuppdrag har fortsatt under 2016.

NCK:S VETENSKAPLIGA RÅD
NCK har ett vetenskapligt råd som bistår 
centrumet med stöd i forsknings- och 
metodutvecklingsfrågor. Rådet består av 
disputerade forskare med lång vetenskap-
lig erfarenhet från ämnesområden som har 
betydelse för NCK:s verksamhet: medicin, 
juridik, kriminologi samt psykologi.

METODUTVECKLING 
Att ställa frågan om våld  
– Uppsalamodellen
NCK:s regeringsuppdrag med syfte att utre-
da hur hälso- och sjukvården kan bli bättre 
på att upptäcka patienter som har utsatts för 
våld har fått stor betydelse för utvecklingen 
av hälso- och sjukvårdens insatser mot våld 
under de senaste åren. Många landsting 
inför nu handlingsplaner och rutiner som 
ska se till att frågor om våld ställs.

NCK fortsätter kontinuerligt att 
utveckla arbetet med att ställa frågor 
om våld. Under året har NCK bland 
annat analyserat vårdens insatser genom 
 kvalitativa studier i fokusgrupper samt 
skapat en modell som bygger på mångårig 
forskning och utveckling vid NCK där 
forskare och personal i klinisk verksamhet 
bedriver ett tätt samarbete. 

Uppsalamodellen syftar till att ge vår-
den en grundläggande struktur för arbetet 
med ställa frågor om våld. Den tar upp de 
faktorer som behövs för att med framgång 
nå målet att våldsutsatta patienter ska få 
ett kvalificerat medicinskt omhänderta-
gande, adekvat  behandling och ett tryggt 
psykosocialt stöd.  Framgångsfaktorerna 
är kunskap, rutiner, stöd och kontinuerlig 
uppföljning.  Modellen presenteras i början 
av 2017. 

Även inom myndigheter som social-
tjänsten, Försäkringskassan och Folktand-
vården har frågor om våld börjat ställas 
rutinmässigt. 

Det samarbete som inleddes 2015 
med Folktandvården i Uppsala län och 
som omfattar utbildning och rådgivning 
har fortsatt. I Socialstyrelsens författ-
ningssamling (SOSFS 2014:4) inkluderas 
tandvårdens personal i den grupp som bör 
arbeta aktivt med att upptäcka patienter 
som utsatts för våld.

Den modell som NCK och Försäkrings-
kassan i Uppsala har utarbetat för att ställa 
frågor om våld i samband med rehabilite-
ringsutredningar har uppmärksammats på 
flera håll i landet.

Omhändertagande av  
sexualbrottsoffer

Under 2016 startade Utvecklingscentrum 
Väst vid Polismyndigheten ett projekt för 
att kvalitetssäkra spårsäkringen vid sexual-
brott. I projektet ingår NCK tillsammans 
med Polismyndigheten Väst, Åklagarmyn-
digheten, Nationellt forensiskt centrum 
och Rättsmedicinalverket. Projektets 
syfte är att utveckla och införa nationella 
riktlinjer riktade till rättsväsendet för hur 
spårsäkringssatserna hanteras när spårsäk-
ringen är genomförd av vårdpersonal.  En 
införandekonferens är planerad till slutet 
av februari 2017.

I oktober 2014 redovisades en förstudie 
i rapporten Utveckling av arbets metoderna 
vid utredning av våldtäkter. Det beslutades 
att ett antal av rekommendationerna skulle 

Forskningen och metodutvecklingen på NCK är nära 
knutna till den kliniska verksamheten. Syftet är att höja 
kvaliteten på stödet till våldsutsatta kvinnor genom att 
utveckla nya metoder som bygger på vetenskaplig grund. 
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följas och Nationellt forensiskt centrum 
fick i uppdrag att i samverkan med Polis-
avdelningen ta fram en nationell rutin för 
hantering av spårsäkringssatser. Uppdraget 
omfattade hantering, förvaring och upp-
följning av spårsäkringssatserna.

Dokumentation i elektronisk  
patientjournal

Övergången till elektroniska patient-
journaler har ställt nya krav men också 
skapat nya möjligheter för hälso- och 
sjukvården. I samarbete med NCK har 
Landstinget i Uppsala län utvecklat en så 
kallad sökordsmall för dokumentation av 
frågor om våldsutsatthet i den  elektroniska 
patientjournalen. Sökordsmallen inne-
håller även underlag som vårdprogram 
och  rutiner för att underlätta omhänder-
tagande. Under 2016 har arbetet med att 
följa upp och vidareutveckla rutinerna för 
detta fortsatt. 

Av säkerhetsskäl har sökordet vålds-
utsatthet i nära relationer skyddats så att 
uppgifterna om våld inte kan läsas via nätet 
av de patienter som i dag kan nå sin egen 
journal via internet. Detta ökar tryggheten 
både för personal och patient när frågan om 
våldsutsatthet ställs. Att sökordet ska skyd-
das på detta sätt har även slagits fast i det 
nationella regelverket för landstingens och 
regionernas gemensamma e-hälso arbete. 
Det gjordes 2014 av Inera, nät verket för 
e-journalen, på initiativ av NCK. 

NCK:s sökord och rutiner för 
 dokument ation ingår i Uppsalamodellen, 
se ovan. 

Kvinnofridslinjen 
Arbetet med att utveckla och följa upp det 
tekniska stödet för telefonrådgivningen, 
kvalitetssäkring av samtalen, utbildning 
av personalen samt informationssatsningar 
har fortsatt. 

Det webbsystem som byggts upp 
 underlättar administrationen av stöd-
resurserna, så att uppgifter kan  uppdateras 
och hållas aktuella på ett smidigt sätt. 

Nationellt kompetensstöd till hälso 
och sjukvården och tandvården

I januari 2016 fick NCK i uppdrag 
av  regeringen att i samverkan med 
Social styrelsen utveckla ett nationellt 
 kompetensstöd till landsting för att 
 kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 
relationer. Kompetensstödet ska  samla, 
strukturera och förmedla praktiskt 
 användbar kunskap och, i enlighet med 
uppdraget, bli sökbart på ett ställe. 

Under hösten genomfördes en för-
studie med syfte att utreda hälso- och 
sjukvårdens samt tandvårdens behov och 
önskemål om innehållet i kompetens-
stödet. Intervjuer med nyckelpersoner har 
genomförts. Vidare har en enkät besvarats 
av representanter för olika professioner.

2016
fick NCK i uppdrag 
av regeringen att 
i samverkan med 
Social styrelsen ut
veckla ett nationellt 
 kompetensstöd till 
landsting för att 
 kvalitetsutveckla 
arbetet mot våld i 
nära relationer.
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KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska 
sjukhuset har Landstinget i Uppsala län 
som huvudman, men den nationella stöd-
telefonen bekostas i sin helhet av statliga 
medel.  Parallellt med patientarbetet har 
den  kliniska verksamheten under verksam-
hetsåret arbetat med utveckling, kvalitets-
säkring av verksamheten och samverkan 
med övriga myndigheter och idéburna 
organisationer som arbetar med våldsut-
satta kvinnor såväl lokalt som nationellt.

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

KVINNOFRIDSMOTTAGNINGEN
Kvinnofridsmottagningen som är Sveriges 
första specialistklinik bedriver patient-
verksamhet i öppenvård för våldsutsatta 
kvinnor som bor i Uppsala län eller har 
specialistvårdsremiss. Den erbjuder både 
akuta och planerade besök.

Vid mottagningen tjänstgör läkare med 

specialistkompetens inom  gynekologi, 
allmänmedicin och psykiatri. Sjuk-
sköterskorna är specialistutbildade och har 
samtalsutbildning.

Kvinnofridsmottagningen har ut-
vecklat en egen modell med ett samlat 
vård koncept för våldsutsatta kvinnor. 
 Vårdkonceptet innehåller följande delar:

•	 kartläggning av våld, det psykiska 
 väl befinnandet, tecken på PTSD, 
 depression med mera 

•	 riskbedömning av kvinnans situation 

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

•	 kris- och behandlingssamtal utifrån en 
kognitiv arbetsmodell 

•	 individuella behandlingsplaner anpassa-
de efter den enskilda kvinnans behov 

•	 dokumentation och uppföljning.

Mottagningen är öppen under kontorstid. 
Gynekologer på kvinnokliniken vid Aka-
demiska sjukhuset tar emot akuta fall av 
sexuella övergrepp enligt avtal med kvin-
nofridsenheten, som också ansvarar för att 
utbilda kvinnoklinikens läkare för detta.
Kvinnofridsenheten har ett nära samarbete 
med akutmottagningen på Akademiska 
sjukhuset och arbetar även konsultativt 
gentemot övriga enheter i Landstinget i 
Uppsala län.

Genom en överenskommelse med 
Rättsmedicin i Uppsala kan våldsutsatta 
kvinnor vars skador behöver dokumenteras 
av rättsläkare erbjudas detta via mottag-
ningen utan att först göra en polisanmälan. 
Verksamheten vid kvinnofridsmottagning-
en följs noggrant för att kunna erbjuda 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

KVINNOFRIDSLINJEN
NCK:s dubbla regeringsuppdrag, att 
 kombinera forskning och utbildning med 
daglig kontakt med våldsutsatta  kvinnor, 
har varit avgörande för NCK:s och 
 Kvinnofridslinjens utveckling nationellt  
och regionalt.

NCK driver sedan drygt tjugo år tillbaka en specialistmottagning för vålds utsatta 
 kvinnor. Den ingår tillsammans med Kvinnofridslinjen i kvinnofrids enheten vid 
 Akademiska sjukhuset. Den dagliga kontakten med våldsutsatta kvinnor i kombination 
med forskning och utbildning har varit avgörande för NCK:s och Kvinnofridslinjens 
utveckling nationellt och regionalt. 

Klinisk verksamhet

Den nationella stödtelefonen besvarar 
mellan 80 och 90 samtal per dag från 
kvinnor som utsatts för hot och våld. 
Även  närstående är välkomna att ringa. 
 Sammanlagt besvarades fler än 31 200 
samtal under 2016. 

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, 
samtalet är kostnadsfritt och den som 
ringer kan välja att vara anonym. Samtalen 
besvaras av sjuksköterskor och socionomer 
med minst fem års erfarenhet av att möta 
människor i kris samt kompetens i ämnet 
mäns våld mot kvinnor. I samtalen erbjuds 
professionellt stöd samt information om 
var den som ringer kan få ytterligare hjälp.

Personalen har tillgång till uppgifter om 
myndigheters och ideella organisationers 
lokala och nationella verksamheter och 
stödinsatser i hela Sverige. Kvinnofrids-
linjens personal kan också ge information 
och råd till yrkesverksamma som i sitt 
arbete möter våldsutsatta kvinnor och 
behöver stöd i handläggningen.

För att rådgivningen och samtalsstödet 
till den som ringer Kvinnofridslinjen ska 
bli så enhetligt som möjligt oavsett vem 
som svarar har all personal genomgått 
utbildning i motiverande samtal, MI. 

Kompetensen ökar också möjligheten att 
erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal.

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

Webbplatsen  www.kvinnofrids-
linjen.se är ett viktigt komplement till 
 telefonrådgivningen. 

Genom avtal mellan Ålands land-
skapsregering och Akademiska sjukhuset 
har även Ålands befolkning tillgång till 
Kvinnofridslinjen. 

Under 2016 har Kvinnofridslinjen stått 
som modell för en nationell stödtelefon 
i Finland. Efter ett antal kontakter med 
NCK, däribland ett studiebesök i Uppsala, 
startade Institutet för hälsa och välfärd i 
Finland Nollinjen mot våld i nära rela-
tioner och våld mot kvinnor i december.

2016 
har Kvinnofrids
linjen stått som 
 modell för en 
 nationell stöd
telefon i Finland. 
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Intresset för frågor om mäns våld mot kvinnor fortsatte att öka under 2016. NCK:s 
webbplatser hade fler besökare än någonsin tidigare, ämnesområdet fick stort  utrymme i 
medierna och antalet beställningar av rapporter och informationsmaterial ökade  kraftigt. 
Och för första gången visade en nationell kännedomsmätning att mer än  hälften av 
 Sveriges kvinnor nu känner till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 

Information

Informationsenhetens övergripande uppgift 
är att öka kännedomen om NCK:s verk-
samhet och bidra till att den kan komma 
till konkret nytta för våldsutsatta kvinnor 
och deras barn.

Särskilt angeläget är att öka kännedo-
men om Kvinnofridslinjen för att nå ut till 
så många våldsutsatta kvinnor som möjligt. 

En allt viktigare kanal för att spri-
da kunskap och information är NCK:s 
kunskapsbank. Under 2016 har den mer 
praktiskt inriktade delen av webbplatsen, 
med ett anpassat webbstöd för socialtjäns-
ten, utvecklats vidare i nära samarbete med 
länsstyrelserna. Dessutom inleddes arbetet 
med att på regeringens uppdrag komplette-
ra webbplatsen med ett motsvarande stöd 
för hälso- och sjukvården och tandvården i 
samarbete med Socialstyrelsen. 

WEBBPLATSER 
NCK:s tre webbplatser har en tydlig 
 uppdelning efter olika målgrupper. Sam-
tidigt ska det vara tydligt att samtliga har 
NCK som avsändare och att de komp-
letterar varandra. 

nck.uu.se

NCK:s webbplats vänder sig framför allt 
till yrkesverksamma som möter vålds-
utsatta kvinnor i sitt yrke, men också 
till studenter, politiker, journalister och 
andra som är intresserade av frågorna. 
NCK:s kunskapsbank är en viktig del av 
 webbplatsen. 

I september flyttades webbplatsen till 
universitets nya webbgränssnitt som är 
anpassat för mobil och surfplatta. Den fick 
även en ny layout. 

Under 2016 gjordes 193 600 besök på 

webbplatsen varav 67 procent var nybesök, 
en ökning i jämförelse med 2015 då antalet 
besök var drygt 176 000. 

nck.uu.se/kunskapsbanken

NCK:s kunskapsbank en effektiv kanal för 
att nå ut med ny forskning. Grundtanken 
är att användarna snabbt ska kunna hitta 
aktuell forskning om våld, oavsett om 
de behöver översikter eller kvalificerad 
fördjupning.

Kunskapsbanken samverkar med och 
publicerar material från 18 nationella 
 myndigheter, organisationen Sveriges 
 kommuner och landsting samt läns-
styrelserna. Dessutom medverkar 135 
 forskare från olika universitet och hög-
skolor med presentationer av sin forskning.

Under året har kunskapsbanken fått ett 
mer lättnavigerat utseende på webben som 
även är anpassat för mobil och läsplatta. 

Kunskapsbanken uppdateras kontinu-
erligt med nyheter, nya publikationer och 
reportage. Som en del av kunskapsbanken 
finns ”webbstöd för kommuner” som drivs i 
samverkan med länsstyrelserna. Där publ-
iceras ”lärande exempel” från  kommunal 
verksamhet. 

Under 2016 öppnades drygt 132 000 
publikationer i fulltext, vilket var en 
ökning med 65 procent i jämförelse med 
2015. I genomsnitt öppnades cirka 360 
publikationer om dagen. Forskarpresenta-
tionerna har besökts fler än 79 000 gånger 
och myndighetspresentationerna nästan  
22 000 gånger.

kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt 
komplement till den nationella stöd-

telefonen. Den vänder sig i första hand till 
våldsutsatta kvinnor och deras anhöri-
ga, men också till yrkesverksamma som 
 arbetar med frågorna. Webbplatsen hade 
317 175 besök under 2016. 

Webbplatsen har kort information på 27 
språk förutom svenska samt på tecken-
språk. Den är översatt till lättläst svenska 
och engelska, och har även en funktion för 
uppläsning av text. 

Under året påbörjades ett utvecklings-
arbete med syfte att öka användarvänlig-
heten både för besökare och redaktörer. 

akademiska.se
Kvinnofridsenhetens sidor på  Akademiska 
sjukhusets webbplats har en tydligt lokal pro-
fil med information till patienter och yrkes-
verksamma om NCK:s kliniska verksamhet. 

Under året har informationen till yrkes-
verksamma fortsatt att utvecklas. Kvinno-
fridsenhetens startsida har omkring 2 700 
besök per år.

MEDIEKONTAKTER
Artiklar och inslag i medierna är ett 
effektivt sätt att öka kännedomen om den 
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, 
NCK och om frågor om mäns våld mot 
kvinnor i stort. NCK:s informationsenhet 
strävar efter att ge god service till journalis-
ter genom att svara på frågor, tillhandahålla 
underlag i form av bakgrundsfakta och 
statistik samt hänvisa till forskning. Många 
journalister använder sig även av NCK:s 
kunskapsbank.

Genomslag i medier

NCK och Kvinnofridslinjen omnämndes 
under 2016 både i lokal- och riksmedier 
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samt i fackpress. Rapporten Våld mot 
äldre kvinnor – en forsknings- och kunskaps-
översikt  resulterade i ett större antal 
artiklar och ett inslag i SVT Nyheter. I 
samband med lanseringen skrev NCK:s 
chef professor Gun Heimer och riksdags-
ledamot Barbro Westerholm en gemensam 
debattartikel i Dagens Nyheter. Lansering-
en av den nya webbkursen var en annan 
händelse som väckte uppmärksamhet. 
Under hösten publicerades dessutom en 
debattartikel av Gun Heimer i Upsala Nya 
Tidning med fokus på dödligt våld mot 
kvinnor. 

Totalt publicerades nära 300 artiklar 
och inslag där NCK, Kvinnofridslinjen och 
företrädare för verksamheten omnämndes 
under året.

MARKNADSFÖRING
För att Kvinnofridslinjen ska vara till nytta 
för våldsutsatta kvinnor är det viktigt att 
så många som möjligt känner till att den 
finns. Det ska dessutom vara lätt att hitta 
numret. Därför är marknadsföringen av 
stödtelefonen av avgörande betydelse.

Våren 2016 genomfördes en marknads-
undersökning som visade att mer än hälf-
ten av kvinnorna i Sverige, 50,5 procent, 
kände till Kvinnofridslinjen. Det innebär 
en ökning med närmare 8 procentenheter 
sedan den första mätningen 2012. Allra 
mest känd är stödtelefonen i Stockholms-
området, 60 procent. Lika höga siffror 
uppmättes för hela landet i åldersgruppen 
16-29 år. 

Varje år genomför NCK en kampanj i 
november-december, i anslutning till FN:s 
internationella dag för avskaffandet av 
våld mot kvinnor. År 2016 genomfördes 
kampanjen med annonsering på internet, i 
tryckta nyhetsmedier och i kollektivtrafik i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Marknadsföring av NCK:s kunskaps
bank och webbkursen om våld

Det är angeläget att göra NCK:s kunskaps-
bank mer känd och använd. Under 2016 
genomfördes en webbaserad kampanj för 
att nå nya användare. 

Under sommaren och hösten gjordes 
satsningar för att lansera och sprida den 
nya webbkursen om våld. Kampanjen 

omfattade såväl spridning av informations-
material som aktivt mediearbete, riktade 
utskick till socialchefer samt marknads-
föring på webben och i tryckt fackpress. 

Nyhetsbrev

NCK:s nyhetsbrev kom liksom tidigare 
år ut tre gånger per termin under 2016. 
Cirka 5 000 prenumeranter nås av nyhets-
brevet som också går att läsa på NCK:s 
 webbplats.

Informationsmaterial

Parallellt med betald annonsering sprider 
NCK material i form av små informations-
kort, affischer samt vykort med informa-
tion om Kvinnofridslinjen. Materialet kan 
beställas utan kostnad från Kvinnofridslin-
jens webbplats. Informationskorten finns 
nu på sammanlagt 28 språk, inklusive de 
nationella minoritetsspråken. Det finns 
även en version med punktskrift.

Informationsenheten ansvarar också  
för distributionen av NCK:s publikationer 
och filmer. 

Under hösten 2016 ökade  antalet 
beställningar med 28 procent till i 
 genomsnitt 60 i månaden. Beställningarna 
kommer främst från hälso- och sjuk-
vården, skolor och förskolor, socialkontor, 
idéburna organisationer samt rätts-
vårdande myndigheter. 

SEMINARIER 
Almedalsveckan

Under Almedalsveckan i Visby smyg-
lanserades webbkursen om våld som NCK 
utvecklat i samarbete med Socialstyrelsen 
och länsstyrelserna. Det filmades och 
har visats över 900 gånger på Uppsala 
 universitets webbplats. 

NCK arrangerade även seminariet Ni 
säger väl ingenting till min man? Ett samtal 
om vårdens ansvar när äldre kvinnor utsätts 
för våld på Psykisk hälsa-kaféet i sam-
verkan med projektet Psykisk hälsa vid 
Sveriges kommuner och landsting (SKL).  
NCK medverkade dessutom vid Brotts-
offerjourernas seminarium samt vid ett 
seminarium arrangerat av Roks, Riksorga-
nisationen för kvinnojourer och tjejjourer 
i Sverige.

Lanseringsseminarium för  
webbkurs om våld
I september lanserades webbkursen om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer vid ett seminarium på Svenska 
Läkaresällskapet i Stockholm med ett 
80-tal inbjudna deltagare. Samma dag 
presenterades satsningen i en gemensam 
debattartikel i Dagens samhälle som un-
dertecknades av Socialstyrelsens general-
direktör Olivia Wigzell, landshövdingen i 
Stockholms län Chris Heister och NCK:s 
föreståndare professor Gun Heimer.
NCK genomförde även tre lanseringssemi-
narier under september i Luleå, Stockholm 
och Göteborg i samverkan med Social-
styrelsen och länsstyrelserna samt höll 
ett antal samverkansmöten för att sprida 
webbkursen vidare i landet. 

STUDIEBESÖK
Under 2016 anordnade NCK studiebesök 
för yrkesverksamma från verksamheter 
inom kommun och landsting, samt för 
grupper med nationella och internatio-
nella studenter. Under året ordnades 
även enskilda studiebesök för politiker 
och tjänstemän från Sveriges riksdag och 
regeringskansliet samt för grupper från 
myndigheter och organisationer i såväl 
Sverige som andra länder. 

REFERENSBIBLIOTEK
Referensbiblioteket vid NCK är en service-
funktion för personalen och centrumets 
anlitade experter. Informationsenheten 
ansvarar för verksamheten och inköpen till 
biblioteket i samråd med enhetscheferna. 

2016
hade NCK:s nyhets
brev cirka 5 000 
prenumeranter.
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Kunskapssamman
ställning och  analys  
av  forsknings behov

Genom att göra ny kunskap och 
 information om ämnesområdet mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade 
 relationer tillgänglig för såväl allmänhet 
som yrkes verksamma som möter våldsut-
satta  kvinnor i sitt arbete utgör NCK en 
aktiv länk mellan forskning och praktik. 

Enheten för kunskapssamman-
ställning och analys av forskningsbehov 
har till uppgift att med ett tvärve-
tenskapligt  perspektiv överblicka och 
 analysera forskning och erfarenhets-
baserad  kunskap inom området. Detta 
görs  genom utrednings arbete, webb-
publicering och projekt för att belysa 
olika ämnes områden, ofta i samarbete 
med övriga enheter, referensgrupper och 
externa experter inom NCK:s verksam-
hetsområden. 

En viktig kanal för att sprida forskning 
och kunskap är NCK:s kunskapsbank, 
som utvecklats och drivs i nära sam-
arbete mellan informationsenheten och 
enheten för kunskapssammanställning 
och analys av forskningsbehov. Arbetet 
med kunskapsbanken beskrivs närmare 
på sidan 30.

Enhetens medarbetare medverkar 
även i centrumets utbildnings- och 
 föreläsningsuppdrag.

RAPPORT  
Våld mot äldre kvinnor 

Våren 2016 publicerades rapporten Våld 
mot äldre kvinnor – en forsknings- och 
kunskapsöversikt (NCK-rapport 2016:1). 
Inom ramen för arbetet har en genom-
gång av såväl svensk som internationell 
forskning gjorts. Vägledande frågor för 
 genomgången har varit i vilken utsträck-
ning äldre  kvinnor utsätts för våld, vilka 
uttryck våldet tar och vilka förövar-
kategorier som är aktuella. 

Rapporten visar att forskningen om 
våld mot äldre kvinnor är begränsad 
både i Sverige och internationellt. Olika 
definitioner av våld och åldersgränser för 
vilka som tillfrågas i studier gör det svårt 
att få en klar bild av situationen för äldre 
kvinnor specifikt.

Såväl internationella som svenska stu-
dier visar dock att äldre kvinnor utsätts 
för både fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld. Våld i en relation, ofta utövat av en 

partner, upphör inte med automatik för 
att  kvinnorna blir äldre.

Kunskap om våld i nära relationer bris-
ter bland annat hos yrkesverksamma inom 
äldreomsorgen som ofta kommer i kontakt 
med äldre kvinnor och har en möjlighet 
att upptäcka våldet.

Förutfattade meningar och gene-
raliseringar om äldre kan försvåra för 
utsatta kvinnor när de söker hjälp eller 
försöker bryta upp ur en relation där våld 
 förekommer.

SEMINARIUM
Rapporten Våld mot äldre    kvinnor  
– en forsknings- och kunskapsöversikt 
(NCK-rapport 2016:1) presenterades vid 
ett seminarium i Sveriges riksdag i mars 
2016. Till seminariet inbjöds förutom 
riksdagsledamöter även representanter 
för myndigheter och organisationer som 
arbetar med området. 

Även under Almedalsveckan i Visby i 
juli hölls ett seminarium med anledning 
av rapporten. Seminariet fokuserade på 
hälso- och sjukvårdens ansvar och hade 
rubriken Ni säger väl ingenting till min 
man? Ett samtal om vårdens ansvar när 
äldre kvinnor utsätts för våld. 

EXTERNA UPPDRAG
Medarbetare på enheten har under 2016 
deltagit i referensgrupper och haft exter-
na föreläsningsuppdrag. Se bilaga 2 och 3.

Enheten ansvarar för  centrumets 
 kontakter med EIGE (Europeiska 
 jämställdhetsinstitutet) i Vilnius.

Enheten för kunskapssammanställning och forsknings
behov har till uppgift att med ett tvärvetenskapligt 
 perspektiv samla in aktuell forskning om NCK:s 
 verk samhetsområden, sammanställa den och göra 
den mer  tillgänglig för olika målgrupper. Under 2016 
 presenterades en kunskaps och forskningsöversikt om 
våld mot äldre kvinnor.

REMISSVAR  
NCK har avgett yttrande på  
följande remisser:

Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot 
kvinnor och våld mot barn beaktas i högre 
utbildning – rapportering av ett regerings-
uppdrag (SOU 2015:25)
Utbildningsdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av 
jämställdhetspolitiken (Uppsala universitets 
remissvar) SOU 2016:86 
Socialdepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp 
av  sexuell tjänst och nyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling m.m. (SOU 
2016:42)
Justitiedepartementet

SAMVERKANS OCH  
REFERENSGRUPPER
NCK ska utgöra ett stöd till myndigheter 
och organisationer i frågor om mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer. 
Som regeringens nationella expertcentrum 
deltar NCK i hearings och i samverkans-
grupper tillsammans med andra myndig-
heter och organisationer.

NCK är även sammankallande och 
ansvarig för en rad referensgrupper. 

NCK:s samverkansgrupper

Nationell myndighetssamverkan 
för  kvinnofrid. 
NCK är sammankallande i nät verket 
 Nationell myndighetssamverkan för 
kvinnofrid där 18 nationella myndigheter, 
länsstyrelserna samt organisationen Sveri-
ges kommuner och landsting (SKL) ingår. 
Gruppen arbetar aktivt med frågan om 
kvinnofrid genom att utbyta erfarenheter 

och sprida kunskap. Samverkansgruppen 
har två möten per termin.

Nätverk med landstings
representanter 

Nationellt har NCK ett nätverk för lands-
tingsrepresentanter som är ansvariga för 
kvinnofridsarbetet i respektive landsting. 
Under 2016 har nätverket träffats vid två 
tillfällen. Detta erfarenhetsutbyte utvecklar 
och stärker pågående insatser i hälso- och 
sjukvården som exempelvis dokumentation 
av våldsutsatthet.

På NCK:s webbplats finns kontakt-
uppgifter till de ansvariga för att under lätta 
kontakt med andra aktörer som vill ta del av 
deras arbete och erfarenheter. 

Nätverk för stödlinjer

NCK tog under 2016 initiativ till ett nät-
verk för nationella stödlinjer som drivs av 
myndigheter. I oktober hölls ett seminarium 
om etiska dilemman och hur linjerna kan ge 
stöd till anhöriga, deltagare var bland andra 
Alkohollinjen, Sluta röka- linjen, PrevenTell 
(hjälplinjen vid oönskad sexualitet), Barn- 
och ungdomslinjen (vid Inspektionen för 
vård och omsorg), Sjukvårdsrådgivningen 
1177, Brottsoffer myndigheten och Doping-
jouren. Totalt ingår ett tiotal stödlinjer i 
nätverket. 

NCK:s referensgrupper

Kvinnofridslinjens referensgrupp
Kvinnofridslinjen har sedan starten av 
 stödtelefonen en referensgrupp som 
 regel bundet träffas för att utbyta erfarenhet-
er och information.

Referensgruppen träffas varje termin och 
bidrar till att vidareutveckla verksamheten 
genom ett utbyte av idéer och synpunkter 
vilket fortsatt under 2015.

Referensgrupp för NCK:s  
kunskapsbank 

Kunskapsbankens referensgrupp består av 
representanter för de myndigheter som med-
verkar i NCK:s kunskapsbank. Syftet är att 
utbyta idéer och diskutera  publiceringsfrågor 
samt utvecklingen av kunskapsbanken.

Övriga samverkans och 
 referensgrupper 

•	 Nätverket gift mot sin vilja,  Länsstyrelsen 
Östergötland

•	 Centrum för Andrologi och Sexualmedicin 
(CASM) vid Karolinska universitets-
sjukhusets referensgrupp för PrevenTell 
– hjälplinjen vid oönskad sexualitet

•	 Nationella sekretariatet för genus-
forsknings expertråd

2016 
tog NCK initiativ 
till ett nätverk för 
nationella stöd
linjer som drivs av 
 myndigheter.

Övriga nationella uppdrag

2016 | ÖVRIGA NATIONELLA UPPDRAG
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INTÄKTER KOSTNADER

Intäkter av anslag 26 967 Personalkostnader -11 472

Avgifter och andra 
ersättningar

2 427 Lokalkostnader -2 072

Intäkter av bidrag 2 092 Övriga driftkostnader -15 012

Finansiella intäkter 2 Finansiella kostnader -28

Avskrivningar och  
nerskrivningar

-146

Gemensamma kostnader -2 029

Summa 31 488 30 759

Verksamhetsutfall 728

INTÄKTER KOSTNADER

Ersättning från Landstinget
i Uppsala län

4 655 Personalkostnader -9 948

Övriga intäkter 7 930 Övriga kostnader -3 058

Summa 12 585 13 006*

Verksamhetsutfall 421

UNIVERSITETSVERKSAMHET
Verksamheten visar 2016 ett överskott på 728 tkr. Förutom statsanslag erhöll NCK 
bidrag från Socialstyrelsen för ett pågående projekt för utveckling och införande av en 
webb-baserad utbildning samt intäkter för arbete med Uppsalamodellen.  Kostnaderna 
uppgår till 30 759 tkr. Av detta utgör 7 650 tkr kostnader för drift av den nationella 
stödtelefonen för Kvinnofridslinjen.

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN

Intäkterna utgjordes av bidrag från Landstinget i Uppsala län och övriga intäkter,  
där bidrag från NCK:s universitetsdel för Kvinnofridslinjen uppgick till 7 650 tkr.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING NCK (TKR)

RESULTATRÄKNING (TKR)

*) Varav kostnader för Kvinnofridslinjen  7 827 tkr

2016 | BILAGOR

Bilagor

1. PUBLIKATIONER 

2. EXTERNA SEMINARIER OCH EVENEMANG

3. UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR
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RAPPORT 

Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt. 
NCK-rapport 2016:1

ARTIKLAR

Omgivningen ser inte våldet mot äldre kvinnor, 
DN-debatt, Dagens Nyheter, 
15 mars 2016

Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet, 
Läkartidningen volym 113,
16 juni 2016

Bred satsning ska öka kunskapen om våld, 
Debatt, Dagens samhälle, 
20 september 2016

Våldsutsatta kvinnor och barn förtjänar bättre  
bemötande från förvaltningarna, 
Debatt, Dalarnas Tidningar,
4 oktober 2016
 
Även äldre kvinnor utsätts för våld, 
Debatt, ETC Uppsala,
11 november 2016

Ett stort misslyckande,  
Debatt, Upsala Nya Tidning,
25 november 2016

BILAGA 1

Publikationer

2016  | BILAGOR

Januari

Erfarenheter från ett nationellt kunskapscentrum
Konferens, Till minne av Fadime
Terrafem och Stockholms stad

Februari

Strategiskt möte om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Hearing, Socialdepartementet

Kvinnors utsatthet för våld i nära relation – ett olösligt problem?
Nationella Brottsofferveckan, Stiftelsen Tryggare Sverige

Mars

Riksdagsseminarium: Våld mot äldre kvinnor
Liberalerna i samarbete med NCK

April

Vilket stöd kan lärosätena få för att stärka undervisningen om 
mäns våld mot kvinnor?
Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot 
barn beaktas i högre utbildning, Universitetskanslersämbetet

Våld mot kvinnor – sjukvårdens och samhällets ansvar
Kvinnliga Läkares Förenings 100-årsjubileum
Svenska Läkaresällskapet

Maj

Våldsutsatta kvinnor – Hälso- och sjukvårdens ansvar
Uroterapeutisk förenings konferens

Nätverksträff, Kvinnofridsnätverket, 
Sveriges kommuner och landsting

Juni

Våld som folkhälsoproblem
Hälsa, vård och jämställdhet – en konferens om 
genusstrukturer i hälsa och vård
Nordisk konferens, Nordiska ministerrådet och Ålands  
landskapsregering

Våld mot äldre kvinnor. Vad säger forskningen?
Seminarium, Våld mot äldre – utmaningar och framgångar
Länsstyrelsen Stockholm

Juli

Seminarier under Almedalsveckan, Visby:
Ni säger väl ingenting till min man? – vårdens ansvar när äldre 
kvinnor utsätts för våld
NCK, Psykisk hälsa-kaféet

En webbkurs om våld – en quick-fix för kommunerna?
NCK

Augusti

Våld i nära relationer
SFOG-veckan i Örebro, Svensk förening för obstetrik  
och gynekologi

September

Mäns våld mot kvinnor – samhällets ansvar
Uppsala Carolina Soroptimistklubb

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor
Lanseringsseminarium, NCK, Svenska Läkaresällskapet

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor
Regionalt lanseringsseminarium, Luleå

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor
Regionalt lanseringsseminarium, Stockholm

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor
Regionalt lanseringsseminarium, Göteborg

November

Kvinnors ekonomi och hälsa
Handelsbanken

Våld mot kvinnor – sjukvårdens och samhällets ansvar
Mälarsjukhuset Eskilstuna

BILAGA 2

Externa seminarier  
och evenemang
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UNIVERSITETS OCH  
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Uppsala universitet NCK:s universitetskurser

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

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

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

Brott i nära relationer - utredningsmetodik, kurs för Polisen 4,5 hp

Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet inriktning 
socialt arbete, 7,5 hp i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar 
län samt Kronobergs län

Övriga utbildningar vid Uppsala universitet  
där NCK medverkat

Barnmorskeprogrammet T1

Läkarprogrammet T5, T9

Psykologprogrammet T3

Röntgensjuksköterskeprogrammet T3, T6

Sjuksköterskeprogrammet T1, T2, T4, T6

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård T2

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

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hälso- 
och sjukvård för barn och unga

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning  
distriktssjuksköterskor

Universitets och högskoleutbildningar  
där NCK medverkar

Mälardalens högskola, Barnmorskeprogrammet, Västerås

Röda Korsets Högskola, Sjuksköterskeprogrammet, Stockholm

Sophiahemmet Högskola, Barnmorskeprogrammet, Stockholm

Karlstads universitet, Barnmorskeprogrammet, Karlstad

Karolinska Institutet, Tillämpad beteendemedicin i 
 primärvården, Solna

NCK:S INTRODUKTIONSDAGAR

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Uppsala

ÖVRIGA UTBILDNINGAR DÄR NCK MEDVERKAT

Utbildarkurs för utbildare inom Statens Institutionsstyrelse, 
Uppsala

Studiedag för Barnmorskor, Stockholm

Folktandvården inom Landstinget i Uppsala län

Konferens för samordningsbarnmorskor i Sverige, Uppsala

Norrbottens elevhälsa och lärarkår, Luleå
Södertälje tingsrätt

Myndighetsgemensamma utbildningar

Utbildningsdag för personal från Försäkringskassan,  
Försäkringskassan, Uppsala

Åklagarmyndigheten, Stockholm

Kriminalvården, Örebro

Polisen Region Mitt, Bollnäs och Hudiksvall

Polis och åklagare i Uppsala

Ett antal nätverksträffar under hösten för presentation av 
 webbkurs om våld i samverkan med länsstyrelserna i bland 
annat Skåne, Kalmar och Kronoberg.

Övriga uppdrag

Terrafem, Stockholm

Vittnesstöden i Uppsala

Äldreförvaltningen i Stockholms stad

HVB-dagen i Uppsala

HVB-dagen i Stockholm

Familjehemsdagen i Göteborg

Hälso- och sjukvårdspersonal i Norrbotten, Luleå

BILAGA 3

Utbildningar och 
föreläsningar
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