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Kunskap om våld en
förutsättning för förändring
Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
finns Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som
på regeringens uppdrag arbetar med att höja kun
skapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam
könade relationer. I uppdraget ingår även att arbeta
kliniskt genom att erbjuda våldsutsatta kvinnor
stöd. NCK driver sedan 1994 Sveriges första speci
alistmottagning för kvinnor som utsätts för fysiskt,
psykiskt eller sexuellt våld och sedan 2007 även
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
2018 års arbete har präglats av högt arbetstempo
för samtliga av NCK:s medarbetare. Utmärkande
för medarbetarna är att de besitter spjutspetskom
petens och stark vilja att anta nya utmaningar och
uppgifter.
Under året har det varit stort fokus på utbild
ning. NCK utbildar studenter och yrkesverksamma,
skapar modeller, utvecklar läromedel och ger råd i
utbildningsfrågor. I juli 2018 trädde en förordning
om ändring i högskoleförordningen i kraft. Kunskap
om mäns våld mot kvinnor är nu ett obligatoriskt
krav i examensbeskrivningarna på åtta grundutbild
ningar. NCK har inom ramen för ett regeringsupp
drag utvecklat en modellkurs för universitetslärare
på de program som berörs av förändringen.
Kunskapsnivån måste höjas både bland kom
mande yrkesverksamma och bland dem som är
yrkesverksamma i dag. När universiteten nu tar sitt
ansvar och anpassar grundutbildningarna är det ett
stort steg framåt.
För att göra grundläggande kunskap om våld
tillgänglig på bred front har NCK i samverkan med
Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en
webbkurs om våld. På drygt två år har den nått
totalt 33 799 användare.
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En annan viktig källa till ökad kunskap är NCK:s
kunskapsbank. Under året öppnades totalt 200 000
publikationer, en ökning med 33 procent jämfört
med 2017. På webbplatsen finns också de nationella
webbstöden för kommuner respektive vården.
Läroboken och antologin ”Våldsutsatta kvin
nor – samhällets ansvar” har reviderats för tredje
gången. Den nya upplagan kommer att finnas i
tryck våren 2019.
Under 2018 besvarade Kvinnofridslinjen i
genomsnitt 100 samtal per dygn, vilket sammanlagt
blev 36 658 samtal. På tio år har antalet samtal ökat
med 65 procent.
Kvinnofridskonferensen i maj som arrangerades
av nätverket Nationell myndighetssamverkan för
kvinnofrid där NCK är sammankallande samlade
600 deltagare. Syftet var att inspirera, ge ökad
kunskap och visa på vikten av samverkan. I sam
arbete med Uppsala stadsteater höll NCK ett öppet
seminarium på Humanistiska teatern i Uppsala
den 25 november, FN:s dag för avskaffande av våld
mot kvinnor.
Våld mot kvinnor är oacceptabelt, kriminellt
och komplext och arbetet mot våld måste vara
fokuserat och uthålligt. Metoo-uppropen från
kvinnor i utsatta situationer visar tydligt att sam
hället måste bli bättre på att ta sitt ansvar. För att
det ska bli verklighet är kunskap om våld en för
utsättning. Det är dags att förändra på riktigt och
göra skillnad för alla dem som utsätts för våld.
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Våld mot kvinnor är
oacceptabelt, kriminellt
och komplext.
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32 %
fler sidvisningar registrerades på nck.uu.se i
jämförelse med 2017. Totalt visades 674 942
sidor, 2017 var motsvarande siffra 511 717.

Det senaste tillskottet till Kvinnofridslinjens informationskort är översättningen till
sydsamiska. Sedan tidigare finns kort på
nordsamiska. Totalt finns kort på 28 språk,
förutom svenska.

548 PUBLIKATIONER om dagen öppnades i genomsnitt
i NCK:s kunskapsbank under året. Totalt öppnades 200 000
publikationer i fulltext, vilket var en ökning med 33 procent i
jämförelse med 2017. Forskarpresentationerna har besökts
104 000 gånger och myndighetssidorna 17 500 gånger.
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#upptäckvåldet
#upptäckvåldet var samlingsnamnet för den satsning som NCK
och flera andra myndigheter arbetade med under hösten 2018.
Satsningen svarade på metoo-upprop från kvinnor som befinner sig
i särskilt utsatta situationer och som pekade på behovet av ökad
kunskap om våld inom myndigheter och framför allt i socialtjänsten.

En miljon tittare kommer att nås av den
tecknade filmen om Kvinnofridslinjen
som började visas i Sveriges Televisions
program Anslagstavlan i slutet av 2018.

36 658

samtal besvarades av Kvinnofridslinjen
under 2018. Det är det högsta antalet
någonsin. På tio år har antalet besvarade
samtal ökat med 65 procent.
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Att alla går utbildningen,
även de som inte arbetar
med omsorgsfrågor, är
viktigt. Det handlar om
upptäckt! Att se och upptäcka våld är en insats som
vi måste hjälpas åt med.

NCK i Almedalen

Charlie Lundgren, strateg mot våld
i nära relation vid kommunstyrelse
kontoret i Norrtälje där alla kommunanställda går ”Webbkurs om våld”.

”Med riktig kunskap kan vi göra de kraftsamlingar som krävs för att de kvinnor
som vågar berätta ska känna att de blir tagna på allvar och att de inte lämnas
i sticket. En förändring behövs nu och jag hoppas att det här seminariet kan
vara ett steg på vägen.”
Så inledde rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet, NCK:s seminarium
”Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp? ” i Almedalen. I panelen deltog fr v Sara Bäckström, förbundsjurist vid RFSU, Olga
Persson, generalsekreterare för Unizon, Lena Ag, generaldirektör vid
Jämställdhetsmyndigheten och Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten vid NCK. Professor Gun Heimer, chef för NCK, modererade.
NCK:s andra seminarium under Almedalsveckan handlade om vikten
av att ställa frågor om våld inom vården: ”Kan frågor om våld rädda liv?
Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld”.

Serienovellen ”Första helgen i juni” uppdaterades under året för att stämma överens
med den nya sexualbrottslagstiftningen som
trädde i kraft 1 juli. Efterf rågan på novellen
och uppf öljaren ”Världens sämsta sommar”
har varit stor. Under november och december
beställdes över 4 600 exemplar från skolor.
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Krav på kunskap
ger ökat fokus
på utbildning
Från och med 1 juli 2018 måste blivande
sjuksköterskor, tandläkare, fysioterapeuter,
socionomer, läkare, jurister och psykologer ha
kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få
sin examen. Det är en förändring som NCK
har arbetat för under många år.

NCK har lång erfarenhet av att utbilda
studenter som i sitt framtida yrke kom
mer att möta våldsutsatta kvinnor, och
har aktivt verkat för att kunskap om
våld ska vara obligatoriskt på relevanta
utbildningar. När regeringen år 2017
beslutade om att ett sådant exa
menskrav skulle föras in i högskoleför
ordningen välkomnades det av professor
Gun Heimer, chef för NCK.
– För att vi ska nå brottsoffren med
rätt insatser måste kunskapsnivån höjas
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både bland kommande yrkesverksam
ma och bland de som är verksamma
i sitt yrke i dag. När kunskapen nu är
obligatorisk på en lång rad utbildningar
är det ett stort steg framåt, säger Gun
Heimer.

Stort engagemang
Under året har NCK utvecklat en mo
dellskapande kurs för universitetslärare
inom ramen för ett regeringsuppdrag.
Till kursen inbjöds representanter för

berörda program vid Uppsala universitet
samt tandläkarprogrammet vid Karolin
ska Institutet.
– Det är inspirerande att se vilket
stort engagemang som de programan
svariga har visat för den här frågan.
Ytterst är det de olika universiteten
och högskolorna runt om i Sverige som
själva måste utforma den undervisning
som kommer att bedrivas inom områ
det. Det vi kan göra är att dela med oss
av vår erfarenhet och expertkunskap,
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säger Gun Heimer.
Under 2018 har efterfrågan på
NCK:s universitetskurser och uppdrags
utbildningar varit fortsatt hög. Allra
störst var söktrycket på den tvärpro
fessionella kursen för yrkesverksamma,
som gavs med två parallella kursstarter
både på våren och på hösten.

Populär grundkurs
Bland studenter på läkarprogrammet på
Uppsala universitet är NCK:s grundkurs

populär. Fem från samma termin valde
att gå den under hösten. Jacob Söder
lund var en av dem.
– Ämnet intresserar och engagerar
mig och jag ville veta mer. Jag fick höra
om kursen av en kompis och vi valde att
läsa den, säger han.
– Eftersom mäns våld mot kvinnor är
vanligt kommer jag att träffa våldsutsat
ta personer i mitt yrke. För mig känns
det viktigt att kunna bemöta våldsut
satta på rätt sätt och då tror jag att det

är viktigt att förstå hela processen, inte
bara veta vilka frågor jag ska ställa som
läkare.
För att göra grundläggande kunskap
om våld tillgänglig på bred front har
NCK i samverkan med Socialstyrelsen
och länsstyrelserna utvecklat en webb
kurs om våld. Den webbaserade kursen
ger en introduktion till kunskapsom
rådet mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer och är kostnadsfri och
öppen för alla. Kursen har haft stor

▲
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betydelse för att höja kunskapsni
vån bland yrkesverksamma. Antalet
användare har sedan starten för två
år sedan ökat stadigt och i slutet av
2018 var antalet nära 35 000. Nästan
hälften av användarna kommer från
socialtjänsten.
– Studenter är en användargrupp
som ökar och vi vet att man på många
universitets- och högskoleutbildningar
planerar att använda webbkursen för
att möta kraven i högskoleförordningen.
Webbkursen är också ett viktigt verk
tyg i NCK:s utbildning för utbildare
inom området mäns våld mot kvinnor,
säger Annika Engström, projektledare
för webbkurs om våld.
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FAKTA/UTBILDNING
• Nationellt centrum för kvinnofrid utbildar studenter och yrkesverksamma,
skapar utbildningsmodeller, utvecklar läromedel och ger råd i utbildningsfrågor.
• Alla NCK:s utbildningar har ett tvärvetenskapligt perspektiv och utgår från
internationella överenskommelser.
• Istanbulkonventionen innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, till
exempel ställer den krav på utbildning av yrkesgrupper som kommer i kontakt
med brottsoffer eller förövare.
• Kunskap om våld lyfts även i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).
• Genom en förändring i högskoleförordningen som trädde i kraft 1 juli 2018 är
kunskap om mäns våld mot kvinnor ett obligatoriskt krav i examensbeskrivningarna för sju program.
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Kunskapslyft ska få
fler att upptäcka våld
Flera metoo-upprop från kvinnor som befinner sig i särskilt utsatta
situationer pekade under hösten 2017 på behovet av ökad kunskap om
våld inom myndigheter och framför allt i socialtjänsten. Representanter
för uppropen vände sig därför till regeringen med krav på en förändring.
Det var bakgrunden till den satsning som NCK och flera andra myndig
heter arbetade med under samlingsnamnet #upptäckvåldet.
EFTER #ME
TOO
”Mer kunskap
behövs”

#slutvillkorat, #slådövörattill,
#intebättreförr, #utanskyddsnät och
#intedinhora. Det var de upprop som
var utgångspunkt för regeringsupp
draget. De som undertecknat dem var
kvinnor med funktionsvariation, döva
och hörselskadade kvinnor, icke arbets
verksamma och äldre kvinnor, kvinnor i
missbruk och prostitution samt kvinnor
i prostitution. I uppropen berättade de
om erfarenheter av sexuella övergrepp
och vilka särskilda svårigheter de mött
på grund av sin situation. Grupperna
efterfrågade mer kunskap och ökad
kompetens inom myndigheterna.
Regeringen gav därför Socialstyrel
sen i uppdrag att samordna en särskild
satsning för att erbjuda utbildningsin
satser till socialtjänsten. Uppdraget som
samlades under namnet #upptäckvål
det pågick under andra halvåret 2018
och genomfördes i samverkan med
NCK, Jämställdhetsmyndigheten och
länsstyrelserna. Målet var att höja kun
skapsnivån och bidra till att skapa bästa
möjliga förutsättningar i hela landet för
att kunna upptäcka våldet och ge ett

professionellt och stödjande bemötande
som utgår från individens behov.
NCK producerade inom ramen för
uppdraget tre filmer för socialtjänsten
med syfte att konkret visa på hur frågor
kan ställas i mötet med klienter och
brukare för att upptäcka om någon är
utsatt för våld.

Lärande exempel
NCK publicerade även ett temanummer
av magasinet ”Att arbeta mot våld” med
fokus på det arbete som görs i landet för
kvinnor i de aktuella grupperna. Syftet
var att lyfta fram lärande exempel och
inspirera yrkesverksamma i kommun
erna. Magasinet delades ut under kon
ferensen ”#upptäckvåldet: En nationell
samling för att synliggöra våld och
sexuella övergrepp – oavsett livssitua
tion” som avslutade höstens arbete med
regeringsuppdraget.
– Tanken med filmerna och magasi
net är att anställda inom socialtjänsten
ska få underlag för diskussion samt
inspiration till tankar och idéer till nya
arbetssätt för att kunna upptäcka kvin

”NU SÄGER
JAG STOPP”
VIP-kurs mot
våld i Eskilstu
na

INDIVIDEN
FRÄMST
Nytt nationel
lt metodstöd

TEMA #UP
PTÄCKVÅLD
ET

Att arbeta
mot våld

Lärande exe
mpel från kom
munernas
arbete mot vål
d i nära rela
tioner

HON FR ÅG
AR OM VÅ

i hemtjänsten

på Gotland

LD

nor som utsätts för våld, säger Annika
Engström, projektledare på NCK.
Inom ramen för uppdraget gjorde
NCK även en satsning på att göra Kvin
nofridslinjen mer känd som en dubbel
resurs för yrkesverksamma. Förutom att
yrkesverksamma kan informera kvinnor
som utsätts för våld om stödtelefonen
kan de själva ringa för att få stöd och
råd i arbetet.
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Nya verktyg för
arbetet mot våld
För att förbättra omhändertagandet och bemötandet
av kvinnor som utsätts för våld lanserades ett nytt
webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården
under 2018. Dessutom vidareutvecklades webbstödet
för kommuner med nya texter och filmer.
Webbstöd för vården är ett kompe
tensstöd för personal inom hälso- och
sjukvården och tandvården som möter
patienter som utsätts för våld. Det har
tagits fram av NCK i samverkan med
Socialstyrelsen.
Det nya webbstödet lanserades
vid seminarier på fem olika platser i
landet under 2018.
Det första hölls i
februari i Umeå och
det femte och sista i
Malmö i november.
Regionala lärande
exempel lyftes fram
för att visa på det
arbete som bedrivs
och för att inspirera
till utveckling.
Ett särskilt lanse
ringsseminarium
hölls på Svenska Läkaresällskapet i
Stockholm där Socialstyrelsens general
direktör Olivia Wigzell och NCK:s chef
professor Gun Heimer medverkade.
Webbstödet ger praktiska råd om
hur frågor om våldsutsatthet kan
ställas rutinmässigt. Men även hur en
spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp
går till och hur skador dokumenteras.
Här finns också utbildningspaket med

information om bemötandet av grupper
som kan vara särskilt sårbara för våld.
– Det är viktigt att personal inom
hälso- och sjukvård och tandvård har
kunskap om att möta våldsutsatta pa
tienter. Det nationella kompetensstö
det kommer att fungera som ett stöd
i det arbetet. Personalen ska känna
trygghet och
veta hur de kan
ge bästa möjliga
vård, säger Gun
Heimer.
Intresset för
det nya webb
stödet var stort,
både bland
yrkesverksamma
och i medierna.
Framför allt
uppmärksam
mades tandvårdens roll i flera inslag
i tv, radio och tidningar under året. I
november medverkade NCK vid ett
seminarium vid den odontologiska
riksstämman i Göteborg tillsammans
med specialisttandläkare Therese Kvist
från Karolinska Institutet.
Webbstöd för vården ingår som
en del i ett större nationellt kom
petensstöd som NCK utvecklar i

Personalen ska känna
trygghet och veta hur de
kan ge bästa möjliga vård
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samverkan med Socialstyrelsen och
länsstyrelserna inom ramen för ett
flerårigt regeringsuppdrag. Syftet med
kompetensstödet är att bidra till ökad
kunskap om våld i nära relationer och
högre kvalitet i kommunernas och re
gionernas stöd till våldsutsatta kvinnor
och deras barn. En utgångspunkt har
varit Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer.
I kompetensstödet ingår även ett
webbstöd för kommuner för medar
betare inom främst socialtjänsten,

men även för andra yrkesverksamma i
kommuner. Under 2018 har det både
omarbetats och utvecklats. Totalt har
sex filmer som konkret visar hur frågor

om våld kan ställas till klienter och
brukare producerats under året.
– Filmerna är tänkta att användas
i utbildningssammanhang. Det har
saknats filmer för socialtjänsten i hur
man enkelt kan ställa frågor om våld,
så de fyller ett behov, säger Annika
Engström, projektledare på NCK.
Den första av filmerna förhandsvi
sades vid ett seminarium om webbstö
det för kommuner på Socionomdagar
na i Älvsjö i november, där NCK även
medverkade med en monter.
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Fler samtal än någonsin
till Kvinnofridslinjen
Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har under 2018 besvarat
fler samtal än någonsin tidigare. I snitt besvarades 100 samtal per dygn
vilket sammanlagt blev 36 658 samtal under året. På tio år har antalet
samtal ökat med 65 procent.
Hösten 2017 märktes en tydlig ökning
av antalet samtal till Kvinnofridslinjen
som drivs av NCK. Ökningen berodde
delvis på #metoo-uppropet som star
tade som en så kallad hashtag i sociala
medier. I stället för mellan 80 och 90
samtal har det sedan dess handlat om
mellan 90 och 115 besvarade samtal per
dygn.
– När våldet uppmärksammas mer i
samhället kan det leda till att fler kvin
nor för första gången sätter ord på vad
de har varit utsatta för. Fler blir också
medvetna om att det finns hjälp att få,
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säger Åsa Witkowski, chef för patient
verksamheten på NCK.
– Vi märker även att antalet samtal
ökar när vi gör satsningar på att sprida
information om mäns våld mot kvinnor
och om Kvinnofridslinjen.
En del av samtalen kommer från per
sonal som möter våldsutsatta kvinnor i
sitt arbete som ringer för att få råd om
hur de kan ge stöd.
– Eftersom Kvinnofridslinjen är öp
pen dygnet runt finns det alltid någon
att rådgöra med som har specialistkun
skap om våld, säger Åsa Witkowski.

100
samtal per dygn har
Kvinnofridslinjen
besvarat under 2018.
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För att stödtelefonen
ska bli till nytta måste
den synas och vara känd.
FAKTA/KVINNOFRIDSLINJEN 020-50 50 50
• NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50,
på uppdrag av regeringen. Den öppnade 2007.
• Samtalen har ökat i antal sedan de första åren. Under 2018 besvarades
36 658 samtal.
• De flesta samtal kommer från kvinnor som själva är eller har varit utsatta för
våld. Några samtal per dygn kommer även från anhöriga eller närstående samt
från personer som möter v åldsutsatta i sitt arbete.
• Stödtelefonen är öppen dygnet runt alla dagar och det är k ostnadsfritt att ringa.

Kvinnofridslinjen måste vara känd för
att kunna göra nytta och information
om den sprids på många olika sätt.
Myndigheter, kommuner, hälso- och
sjukvård samt ideella organisationer
sprider stödtelefonens informationskort
i visitkortsstorlek som NCK tillhanda
håller. Informationen når även kvinnor
genom annonsering – i medier, på web
ben och i lokaltrafik.
En mätning i maj 2018 visade att
kännedomen om Kvinnofridslinjen har
ökat i hela landet. Men fortfarande
svarar nästan hälften av kvinnorna att

de inte kände till att stödtelefonen
fanns.
Under 2018 började en film om
Kvinnofridslinjen att första gången visas
i Sveriges Televisions program Anslags
tavlan. Filmen kommer att fortsätta att
visas tills att den har en miljon tittare.
– Det är angeläget att hitta nya sätt
att nå ut till kvinnor som utsätts för
våld med information om att Kvinno
fridslinjen finns. För att stödtelefonen
ska bli till nytta måste den synas och
vara känd, säger Karin Sandell, infor
mationschef på NCK.
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Internationellt intresse
för NCK:s arbete
Under 2018 märktes ett ökat internationellt intresse för NCK:s verksamhet.
NCK medverkade vid konferenser i Norge, Litauen och Mexiko och fick
många förfrågningar om studiebesök.
Det är NCK:s expertkunskap, den uni
ka kombinationen av forskning, utbild
ning och patientverksamhet i samma
organisation samt erfarenheterna från
den nationella stödtelefonen Kvinno
fridslinjen som uppmärksammas.
På den internationella kvinnodagen
8 mars talade Åsa Witkowski, chef för
patientverksamheten på NCK, vid en
konferens i Oslo. Ämnet för föredraget
var Uppsalamodellen och det mångåriga

arbete som NCK har bedrivit i sam
arbete med Region Uppsala för att
utveckla hälso- och sjukvårdens arbete
med våldsutsatta kvinnor.
I maj medverkade NCK:s utbild
ningschef Ulla Albért som expert vid
ett seminarium i Vilnius, Litauen, för
att dela erfarenheter från arbetet med
mäns våld mot kvinnor och ratificering
en av Istanbulkonventionen i Sverige.
NCK deltog på inbjudan av Sveriges
ambassad i Vilnius.
I september var NCK:s chef, professor
Gun Heimer, inbjuden av Raoul
Wallenberginstitutet att representera
Sverige vid en konferens i Mexiko.
”Global Transformation towards
Gender Equality and Agenda
2030” arrangerades av nätver
ket Network of Scholars on
Gender, Sexuality and the
Law (ALAS) i samarbete
med Raoul Wallenber
ginstitutet för mänskliga
rättigheter och humanitär
rätt vid Lunds universi
tet, Center for Human

Rights and Humanitarian Law vid Ame
rican University Washington College
of Law samt Centre for Human Rights
vid University of Pretoria i Sydafrika.
Fokus för konferensen låg på rättssyste
mets utmaningar när det gäller våld mot
kvinnor.
Gun Heimer noterade ett stort
intresse för NCK:s kompetens och roll
som nationellt expertcentrum som
kombinerar forskning och utbildning
med konkret stöd för våldsutsatta
kvinnor.
– Att få dela erfarenheter med kolle
ger från hela världen är både viktigt och
värdefullt, säger Gun Heimer.
Europarådets expertgrupp om våld
mot kvinnor, GREVIO, granskade
under 2018 hur väl Sverige lever upp
till bestämmelserna i Europarådets
konvention mot våld mot kvinnor, Istan
bulkonventionen, och i samband med
granskningen träffade expertgruppen
även företrädare för NCK.
Under 2018 tog NCK dessutom emot
studiebesök från Bangladesh, Finland,
Guatemala, Syrien och Tyskland.

Gun Heimer, chef för NCK, och Morten Kjaerum,
direktör för Raoul Wallenberginstitutet.

16 NCK

2018 | KVINNOFRIDSKONFERENS

I maj 2018 arrangerades en nationell konferens i
Stockholm om myndigheternas arbete mot våld.
600 deltagare från hela landet kom för att ta del
av den senaste utvecklingen inom området.
Bakom konferensen stod Nationell
myndighetssamverkan för kvinnofrid
som består av 21 nationella myndighe
ter, organisationen Sveriges kommuner
och landsting samt Länsstyrelserna.
NCK är sammankallande för nätverket
och ansvarade för det praktiska runt
arrangemanget.
Kvinnofridskonferensen lyfte
konkreta arbetssätt och metoder för
att motverka mäns våld mot kvinnor

och våld i nära relationer, men också
ny forskning och aktuella utredningar.
Dessutom uppmärksammades att det
gått 20 år sedan en enig riksdag rösta
de ja till kvinnofridspropositionen år
1998. Den förde med sig ny lagstift
ning inom området och innebar också
en tydlig markering av att mäns våld
mot kvinnor är ett allvarligt samhälls
problem.
Seminarierna vid konferensen

handlade om allt från dödligt våld i
nära relationer till offentliga kvinnors
utsatthet, vårdnadstvister med barnets
bästa i fokus, våldsförebyggande arbete,
våld mellan unga i nära relationer och
domstolarnas roll i mål kring kvinno
frid.
– Syftet var att inspirera, ge ökad
kunskap och visa på vikten av samver
kan, säger Annika Engström, projekt
ledare vid NCK och ordförande i nät
verket Nationell myndighetssamverkan
för kvinnofrid.
Det var tredje gången som Nationell
myndighetssamverkan för kvinnofrid
arrangerade en gemensam konferens.
De tidigare konferenserna hölls 2008
och 2013.

Foto: Mikael Wallerstedt

Kvinnofridskonferens
samlade 600 deltagare
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Organisation
Sjuksköterskor som tar emot våldsutsatta kvinnor, studenter som lär sig mer om
våldets konsekvenser och doktorander som analyserar statistik. NCK:s organisation
rymmer såväl akut klinisk vardag som strategiska satsningar på utbildning, fo
 rskning,
metodutveckling och spridning av information om mäns våld mot kvinnor.
NCK är Sveriges nationella kunskapsoch resurscentrum för frågor som rör
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer.
Organisatoriskt har centret två tillhörigheter: Uppsala universitet och
Akademiska sjukhuset i Region Uppsala.
Universitetsdelen är inr iktad på forsk
ning och utbildning, den k liniska delen
bedriver praktiskt i nriktad verksamhet
genom kvinnofridsmottagningen och
den nationella stödtelefonen Kvinno
fridslinjen.
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 ut
värderas vetenskapligt för att sedan
spridas vidare till övriga landet.
Vid den del som organisatoriskt
tillhör Uppsala universitet finns utbil
dare, informatörer, ekonomipersonal,
administratörer, projektledare, utred
are, forskare och experter. Vid den
del som tillhör Region Uppsala finns
läkare, sjuksköterskor, barnmorskor,
socionomer och administrativ personal.
Samtliga har specialkunskap om mäns
våld mot kvinnor.

NCK:s föreståndare är direkt under niversitet
ställd rektor för Uppsala u
och sjukhusdirektören för Akademiska
sjukhuset.
NCK har ett referensråd där ledamöterna förordnas av Uppsala u
 niversitet. Föreståndaren är ordf örande i
referensrådet.
NCK:s vetenskapliga råd består
av d isputerade 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 sjuk
huset i Uppsala.

Stab
Staben samlar de administrativa servicefunktionerna
för NCK:s verksamhet
och utgör ett stöd för
föreståndaren och övriga
enheter. En viktig del av
arbetet är att nationellt
samverka med myndig
heter och organisationer.
Under 2018 fortsatte det löpande
arbetet med ekonomi, personalfrågor,
arbetsmiljö och likabehandling, IT,
lokaler samt andra servicefrågor. Staben
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sammanställer remissvar och arbetar
med extern samverkan som referens
grupper, nätverk och Nationell myndig
hetssamverkan för kvinnofrid. Staben
medverkar även till stor del i arbetet
med att utveckla det nationella metodoch kompetensstödet för kommuner
samt regioner och landsting.

ARBETSMILJÖ OCH
LIKABEHANDLING
NCK arbetar aktivt med medarbetar
skap, medarbetaransvar samt kontinuer
lig kompetens- och personalutveckling.
De gemensamma ledorden för arbetet är
expertkunskap, effektiv samverkan och
professionellt stöd.
NCK:s arbetsmiljö- och likabehand

lingsgrupp fortsatte under året med ett
förebyggande och systematiskt likabe
handlings- och mångfaldsarbete utifrån
antagna planer.
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 såväl fysisk som
psykosocial arbetsmiljö fortsatte under
2018.
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.
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Referensråd

Föreståndare

Vetenskapligt råd
Stab

Kvinnofridsenheten
Kvinnofridsmottagningen

Finansieras av
Region Uppsala

Utbildning | Information | Kunskapsbanken

Kvinnofridslinjen

Drivs av Akademiska sjukhuset,
finansieras av staten via Uppsala universitet

Uppsala universitet
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Utbildning
Under 2018 har söktrycket på NCK:s universitetskurser varit fortsatt stort, liksom antalet förfrågningar om medverkan i olika grundutbildningar och satsningar vid andra myndigheter.
Utbildning är en av hörnstenarna i
NCK:s verksamhet. Väl underbyggd
kunskap om våldet och dess konsekven
ser skapar förutsättningar för att vålds
utsatta kvinnor och deras barn ska få
ett gott bemötande och professionellt
stöd. Kunskap är dessutom avgörande
för att bedriva förebyggande arbete,
skapa resurser och förändra attityder i
samhället.
Efterfrågan på kvalificerad utbildning
om mäns våld mot kvinnor har ökat
i takt med att de formella kraven på
kompetens har skärpts. Såväl Istanbul
konventionen som Socialstyrelsens
föreskrifter om våld i nära relationer
(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 som har för
delats till kommuner och regioner via
Socialstyrelsen har också bidragit till
en större medvetenhet om vikten av
kunskap.
Förutom de egna universitetskurserna
medverkar NCK i en rad grundutbild
ningar och utbildningssatsningar vid
andra myndigheter. Utbildningsenheten
utvecklar även nya kurser för att möta
den ökande efterfrågan.
Den 1 juli 2018 trädde en förordning
om ändring i högskoleförordningen i
kraft (1993:100), SFS 2017:857. Den
innebär att kunskap om mäns våld mot
kvinnor nu är ett obligatoriskt krav i
examensbeskrivningarna för fysiotera
peut-, sjuksköterske-, socionom-, jurist-,
läkar-, psykolog- och tandläkarexamen.
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NCK har mångårig erfarenhet av
utbildning inom flera av dessa program
och har skapat väl fungerande modeller
för sådan undervisning. Inom ramen för
ett regeringsuppdrag utvecklade NCK
under 2018 en modellkurs för universi
tetslärare på de sju programmen.
Utbildningsenheten arbetar konti
nuerligt med att kvalitetssäkra utbild
ningarna samt med att inventera och
utveckla pedagogiskt material för
kunskapsområdet. Under 2018 har
NCK reviderat läroboken ”Våldsutsatta
kvinnor – samhällets ansvar” som ges ut
av förlaget Studentlitteratur. Den fjärde
upplagan av boken ges ut 2019.
Under 2018 har NCK startat ett
nationellt nätverk för utbildare som gått
NCK:s utbildarkurser från 2011 och
framåt.
För externa utbildningsaktiviteter
se bilaga 3.

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
de kan komma att möta våldsutsatta
eller våldsutövare. Den gavs både på
vårterminen och på höstterminen 2018.
Kursen avser att ge grundläggande
kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor
ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Den
ges på halvfart i tio veckor. Kursdelta
garna har varit studerande från bland

annat jurist-, sjuksköterske-, läkar-,
socionom- och psykologprogrammen.
Examination sker genom aktivt del
tagande i undervisningen och individu
ell hemtentamen.

Övriga fristående universitets
kurser (uppdragsutbildningar)
Mäns våld mot kvinnor –
tvärprofessionell kurs för
yrkesverksamma, 15 hp
Den yrkesövergripande nationella
utbildningen ”Mäns våld mot kvinnor –
tvärprofessionell kurs för yrkesverksam
ma, 15 hp” ges två gånger per år med
två parallella kurser. Det är en kurs där
kurstillfällen på NCK kombineras med
distansundervisning.
Kursen avser att ge kunskap i ämnet
mäns våld mot kvinnor ur ett tvärve
tenskapligt perspektiv och behandlar
även den särskilda sårbarhet som vålds
utsatta kan befinna sig i. 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. Examina
tion sker i form av individuella hemuppgifter samt obligatoriskt deltagande i
när- och distansundervisningen.

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 kunskap om
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Inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklade
NCK under 2018 en modellkurs för universitetslärare på de sju program där kunskap om mäns
våld mot kvinnor är obligatorisk.
grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning
inom kunskapsområdet mäns våld mot
kvinnor. Kursen avser även att ge en
fördjupning inom kunskapsområdet,
som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella
överenskommelser och mänskliga
rättigheter. Examination sker i form av
individuella hemuppgifter varav en är
hemtentamen, seminarier, genomförande av undervisningspass inom
kunskapsområdet mäns våld mot
kvinnor. Obligatorisk närvaro gäller
vid samtliga kurstillfällen.
Kursen gavs två gånger under 2018.
Årets studenter kom främst från
socialtjänsten, länsstyrelserna, hälsooch sjukvården samt rättsväsendet.

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 – utredningsmetodik, 4,5 hp”,
en fortbildningskurs för poliser som ges
på uppdrag av Polismyndigheten. NCK
delar kursledarskapet med Polismyndig
heten och ansvarar för examinationen.
Examination sker genom individuell
hemtentamen. Under 2018 genomfördes två kurser.

Medverkan i universitetskurser
Utredningsmetodik för poliser
Liksom tidigare år har NCK medverkat
med föreläsningar på kursen ”Utred

ningsmetodik med inriktning på brott
mot barn och ungdomar, 15 hp”, för
poliser. Kursen är en vidareutbildning
som ges av avdelningen för uppdrags
utbildning vid Uppsala universitet på
uppdrag av Polismyndigheten.

Medverkan i grundutbildningar
vid universitet och högskolor
NCK har under 2018 medverkat i flera
grundutbildningar vid olika universitet
och högskolor till yrken där man möter
våldsutsatta kvinnor, deras barn eller
förövarna. För sjuksköterske-, barn
morske- och läkarprogrammet har
NCK skapat en modell med så kallade
strimmor. Det innebär återkommande
undervisningsmoment som är inskrivna
i kursplaner på programmen och ska
examineras. På specialistsjuksköterske-,
röntgensjuksköterske- och psykolog
programmet medverkar NCK med
regelbundna föreläsningsinsatser.

WEBBKURS OM VÅLD
NCK har i samverkan med länsstyrel
serna och Socialstyrelsen tagit fram en
webbaserad kurs som ger grundläggande
kunskap om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer. Den är anpassad
för yrkesgrupper som möter våldsutsatta
kvinnor.
Kursen är kostnadsfri och öppen för
alla. Under 2018 tillkom 14 160 nya
användare, vilket innebar att kursen
totalt har nått 33 799 personer. Kursen
utgör en del av ett större utbildnings
koncept, deltagarna kan gå den enskilt

eller i grupp. Kursen används också
som pedagogiskt material i NCK:s
kurser för utbildare. NCK har ansvar
för driften och den fortsatta utveck
lingen av kursen. Under 2018 har den
kompletterats med nytt material för
hälso- och sjukvården och tandvården.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR
Varje år arrangerar NCK nationella
introduktionsdagar med föreläsningar
för yrkesverksamma under tre dagar:
”Våldsutsatta kvinnor – samhällets
ansvar”. Introduktionsdagarna hölls i
januari med 190 deltagare.

ÖVRIGA UTBILDNINGSUPPDRAG
En betydande del av utbildningsverk
samheten har bestått av uppdrag från
andra myndigheter samt föreläsningar
vid konferenser, utbildningar och
seminarier. Flera uppdrag har kommit
från kommuner och länsövergripande
myndighetsnätverk på initiativ från
länsstyrelser.
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Forskning och
metodutveckling
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. Under 2018 fortsatte arbetet med Uppsala
modellen, som beskriver hur bemötandet och omhändertagandet
av våldsutsatta kvinnor inom vården kan utvecklas.
FORSKNINGSPROJEKT
Två doktorandprojekt som bygger vidare
på den nationella prevalensstudien ”Våld
och hälsa – En befolkningsundersökning
om kvinnors och mäns våldsutsatthet
samt kopplingen till hälsa” (NCKrapport 2014:1) har fortsatt under året.
Det ena projektet genomförs i sam
arbete med institutionen för socialt
arbete vid Umeå universitet. I det stude
ras karaktäristiska mönster av utsatthet
i nära relationer utifrån ett livs- och
befolkningsperspektiv.
Det andra doktorandarbetet är
k nutet till institutionen för kvinnors och
barns hälsa vid Uppsala universitet och
studerar våld mot kvinnor med s ärskild
inriktning mot sexuella övergrepp.
Handledning av doktorander och
studenter samt refereeuppdrag och
opponentuppdrag har fortsatt under
2018.

NCK:S VETENSKAPLIGA RÅD
NCK har ett vetenskapligt råd som
bistår centrumet med stöd i forskningsoch metodutvecklingsfrågor. Rådet
består av disputerade forskare med lång
vetenskaplig erfarenhet från ämnes
områden som har betydelse för NCK:s
verksamhet: medicin, juridik, krimino
logi samt psykologi.
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METODUTVECKLING
Att ställa frågan om våld –
Uppsalamodellen
I mer än tjugo år har NCK bedrivit ett
långsiktigt och strategiskt utvecklings
arbete för hälso- och sjukvårdens om
händertagande av våldsutsatta kvinnor.
Det har resulterat i en väl fungerande
modell, Uppsalamodellen, med rutiner
och grundläggande strukturer för att
ställa frågor om våldsutsatthet och
kunna ge adekvat vård till patienter som
utsatts för våld.
Rapporten ”Uppsalamodellen –att
möta våldsutsatta kvinnor inom hälsooch sjukvården” beskriver hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor i
Landstinget i Uppsala län/Region
Uppsala har utvecklats sedan 1994.
Arbetet gjordes på uppdrag av
landstinget/regionen inom ramen för
ett treårigt regeringsuppdrag till Social
styrelsen att fördela regionala utveck
lingsmedel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn
som bevittnat våld och våldsutövare
(S2011/11337/FST och S2014/8440/
FST).
Uppsalamodellen pekar på fyra
grundläggande framgångsfaktorer i
arbetet med våldsutsatta kvinnor:
kunskap, rutiner, kontinuerlig upp

följning och samverkan. Den kvalitativa
utvärdering som gjorts visar också att
arbetet mot våldet måste vara långsik
tigt, fokuserat och uthålligt.
En viktig del i arbetet med Uppsala
modellen har varit att samla och upp
datera rutiner och vårdprogram och att
utveckla säkra rutiner för dokumenta
tion i den elektroniska patientjournalen.
Av säkerhetsskäl har sökordet ”vålds
utsatthet i nära relationer” skyddats så
att uppgifterna om våld inte kan läsas av
patienter via webben. Från 2018 gäller
detta även tandvårdens journaler. Detta
ökar tryggheten både för personal och
patient när frågan om våldsutsatthet
ställs.
Rapporten har väckt stort intresse
och arbetet med att utveckla och imple
mentera rutiner samt utbilda personal i
regionen har fortsatt under året.
I december 2017 inleddes en ettårig
satsning för att implementera Uppsala
modellen på bred front på Akademiska
sjukhuset. Under 2018 utvidgades
arbetet till fler förvaltningar i Region
Uppsala.
I Uppsalamodellen erbjuds medarbe
tarna ett utbildningspaket som omfattar
både lokalt anpassade utbildningar och
nationella utbildningar och kompetens
stöd som NCK utvecklat.
I december anordnades en temavecka
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I mer än tjugo år har NCK bedrivit ett
långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

med öppna föreläsningar om Uppsala
modellen och vårdens nyckelroll i
arbetet mot våld.

Omhändertagande av
sexualbrottsoffer
Uppdateringar av ”Guide för spårsäkring
efter sexuella övergrepp” som ingår i
handlingsprogrammet för hälso- och
sjukvårdens omhändertagande av offer
för sexuella övergrepp sker kontinuerligt
i samarbete med Nationellt forensiskt
centrum.

Kvinnofridslinjen
Arbetet med att utveckla och följa
upp det tekniska stödet för telefonråd
givningen, kvalitetssäkring av sam
talen, utbildning av personalen samt
informationssatsningar har fortsatt. Det
webbsystem som byggts upp underlättar
administrationen av stödresurserna, så
att uppgifter kan u
 ppdateras och hållas
aktuella på ett smidigt sätt.

 valitetsutveckla
regioner. Syftet är att k
arbetet mot våld i nära relationer.
Under 2018 lanserades metod- och
kompetensstödet ”Webbstöd för vården”
som vänder sig till hälso- och sjukvår
den och tandvården. Det innehåller
faktatexter, filmer, expertintervjuer
och reportage från verksamheter i olika
delar av landet.
Även ”Webbstöd för kommuner”
har vidareutvecklats under året och
kompletterats med ytterligare totalt sex
utbildningsfilmer om att ställa frågor
om våld i socialtjänsten.

2018
lanserades ”Webbstöd för
vården” som vänder sig till
både hälso- och sjukvården
och tandvården.

Metodstöd för poliser
Under 2018 medverkade NCK i en
styrgrupp avseende revidering av
Polisens handbok ”Brott i nära relation”,
tillsammans med representanter från
Åklagamyndigheten.

Nationellt kompetensstöd till
hälso- och sjukvården och tandvården
Under perioden 2016−2018 har
NCK fått i uppdrag av regeringen
att i samverkan med Socialstyrelsen
utveckla ett nytt webbaserat natio
nellt k
 ompetensstöd för landsting och
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Klinisk verksamhet
NCK driver sedan drygt tjugo år tillbaka en specialistmottagning för
våldsutsatta kvinnor. Den ingår tillsammans med Kvinnofridslinjen i
kvinnofridsenheten 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.
KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska
sjukhuset har Region Uppsala som
huvudman, men den nationella stödtelefonen bekostas i sin helhet av stat
liga medel.
Parallellt med patientarbetet har
den kliniska verksamheten under verk
samhetsåret arbetat med utveckling,
kvalitetssäkring av verksamheten och
samverkan med övriga myndigheter och
idéburna organisationer som arbetar
med våldsutsatta kvinnor såväl lokalt
som nationellt.
Kvinnofridsenheten samarbetar med
övriga verksamheter inom Akademiska
sjukhuset och Region Uppsala. Med
arbetarna ger även råd och stöd till
personal från andra verksamheter vid
handläggning av ärenden.

KVINNOFRIDS
MOTTAGNINGEN
Kvinnofridsmottagningen som är
Sveriges första specialistklinik bedri
ver patientverksamhet i öppenvård för
våldsutsatta kvinnor i Region Uppsala.
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Den erbjuder både akuta och planerade
besök. Vid mottagningen tjänstgör läka
re med specialistkompetens inom
gynekologi, allmänmedicin och psyk
iatri. Sjuksköterskorna är specialist
utbildade och har samtalsutbildning.
Kvinnofridsmottagningen arbetar
efter en modell med ett samlat vård
koncept för våldsutsatta kvinnor. Vård
konceptet innehåller följande delar:
• kartläggning av våld, det psykiska
välbefinnandet, 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
anpassade efter den enskilda
kvinnans behov
• dokumentation och uppföljning.

Mottagningen är öppen under kontors
tid. Gynekologer på kvinnokliniken vid
Akademiska sjukhuset tar emot akuta
fall av sexuella övergrepp enligt avtal
med kvinnofridsenheten, 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
Region Uppsala.
Verksamheten vid kvinnofridsmot
tagningen följs noggrant för att kunna
erbjuda kunskapsbaserad och ändamåls
enlig vård.

KVINNOFRIDSLINJEN
Kvinnofridslinjen är en nationell stöd
telefon för kvinnor som utsatts för
fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även
närstående och yrkesverksamma är
välkomna att ringa.
Under 2018 besvarade personalen i
genomsnitt 100 samtal per dygn, vilket
är mer än någonsin tidigare. Sammanlagt
besvarades 36 658 samtal under året, på
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Kvinnofridsmottagningen
arbetar efter en modell med
ett samlat vårdkoncept för
våldsutsatta kvinnor.

tio år har antalet besvarade samtal ökat
med 65 procent.
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 professio
nellt stöd samt information om var den
som ringer kan få ytterligare hjälp.
Kvinnofridslinjens personal kan
också ge information och råd till yrkes
verksamma som i sitt arbete möter
våldsutsatta kvinnor och behöver stöd
i handläggningen. För att rådgivning
en och samtalsstödet till den som
ringer 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
landskapsregering och Akademiska
sjukhuset har även Ålands befolkning
tillgång till Kvinnofridslinjen.
Inom ramen för regeringsuppdraget
som samlades under namnet #upptäck
våldet gjorde NCK även en satsning
på att göra Kvinnofridslinjen mer känd
som en dubbel resurs för yrkesverk
samma. Förutom att yrkesverksamma
kan informera kvinnor som utsätts för
våld om stödtelefonen kan de själva
ringa för att få stöd och råd i arbetet.

2018
besvarade Kvinnofrids
linjens medarbetare totalt
36 658 samtal. På tio år
har antalet besvarade
samtal ökat med 65 procent.
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Information
Mäns våld mot kvinnor var ett ämne som fick stor uppmärksamhet under
2018. NCK:s webbplatser hade rekordmånga besök, ämnesområdet fick
stort utrymme i medierna och material beställdes i hög takt.
Informationsenhetens uppgift är att
öka kännedomen om NCK:s verksam
het och bidra till att den kan komma till
konkret nytta för våldsutsatta kvinnor
och deras barn. Särskilt angeläget är att
öka kännedomen om Kvinnofridslinjen
för att nå ut till så många våldsutsatta
kvinnor som möjligt.

WEBBPLATSER
nck.uu.se
NCK:s webbplats vänder sig till personal
som möter våldsutsatta kvinnor i sitt
yrke samt till studenter, politiker,
journalister och övriga intresserade.
NCK:s kunskapsbank är en viktig del
av webbplatsen. Under 2018 hade
webbplatsen 674 942 sidvisningar vilket
var en ökning med 32 procent jämfört
med 2017.

nck.uu.se/kunskapsbanken
NCK:s kunskapsbank är en effektiv
kanal för att nå ut med ny forskning,
nyheter, publikationer och reportage om
myndigheternas arbete för kvinnofrid.
Här kan användarna hitta aktuell kun
skap om våld, oavsett om de behöver
översikter eller kvalificerad fördjupning.
Kunskapsbanken samverkar med och
publicerar material från 20 nationella
myndigheter, organisationen Sveriges
Kommuner och Landsting samt läns
styrelserna. Dessutom presenterar
130 forskare från olika universitet och
högskolor sin forskning i kunskaps
banken.
Under 2018 öppnades drygt 200 000
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publikationer i fulltext, vilket var en
ökning med 33 procent i jämförelse
med 2017. I genomsnitt öppnades 548
publikationer om dagen. Forskarpresen
tationerna har besökts 104 000 gånger
och myndighetssidorna 17 500 gånger.
Till NCK:s kunskapsbank hör även
de mer praktiskt inriktade avdelning
arna ”Webbstöd för kommuner” och
”Webbstöd för vården,” som utvecklats
i samverkan med länsstyrelserna och
Socialstyrelsen. Webbstöden uppdateras kontinuerligt och byggs ut med
nya länkar, faktatexter och reportage
om lärande exempel från verksamheter
runt om i landet.

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 yrkes
verksamma som a rbetar med frågorna.
Under 2018 registrerades 181 559
besök. Webbplatsen är översatt till
lättläst svenska och engelska och har
en funktion för uppläsning av text.
Det finns även kortfattad information
om stödtelefonen på 28 språk förutom
svenska samt på teckenspråk.

akademiska.se
Kvinnofridsenhetens sidor på A
 kademiska sjukhusets webbplats har en tydligt
lokal profil med information till patien
ter och yrkesverksamma om NCK:s
kliniska verksamhet. Under året har
informationen till yrkesverksamma

fortsatt att utvecklas och kompletteras
i samband med arbetet med att implementera Uppsalamodellen i Region
Uppsala.

MEDIEKONTAKTER
Medverkan i medierna är ett effektivt
sätt att öka kännedomen om den natio
nella stödtelefonen Kvinnofridslinjen,
NCK och om frågor om mäns våld mot
kvinnor i stort. NCK:s informations
enhet strävar efter att ge god service till
journalister genom att svara på frågor,
tillhandahålla faktaunderlag och statis
tik samt hänvisa till forskning. Många
journalister använder sig även av NCK:s
kunskapsbank.
Kvinnofridslinjen och NCK om
nämndes i mer än 600 artiklar i tidning
ar och inslag i radio och tv under 2018.
Lanseringen av webbstödet för
vården och det stora antalet besvarade
samtal på Kvinnofridslinjen fick stor
uppmärksamhet under året.
Artiklarna publicerades i nationella
medier som Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, kvällstidningar, radio och tv
samt i lokal- och fackpress.
På den internationella kvinnodagen
8 mars publicerade Upsala Nya Tidning
en debattartikel om hälso- och sjuk
vårdens nyckelroll för att upptäcka
och ge stöd till våldsutsatta patienter.
Debattartikeln var undertecknad av
NCK:s chef professor Gun Heimer och
sjukhusdirektör Per Elowsson vid Aka
demiska sjukhuset. Se bilaga 1.
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Lanseringen av webbstödet för vården och det
stora antalet besvarade samtal på Kvinnofridslinjen fick stor uppmärksamhet 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 mark
nadsföring av stödtelefonen av avgörande
betydelse. Under våren 2018 genomför
des en kännedomsmätning i hela landet.
Enligt den svarade 42 procent av kvin
norna att de kände till Kvinnofridslinjen.
12 procent svarade att de var tveksamma
och 46 procent att de inte kände till
stödlinjen. Det är en ökning jämfört med
tidigare, men visar att det fortfarande
finns ett stort behov av marknadsföring.
Varje år genomför NCK en kampanj
för Kvinnofridslinjen i anslutning till
FN:s internationella dag för avskaffandet
av våld mot kvinnor 25 november. År
2018 publicerades annonser på webben,
i tryckta nyhetsmedier, i magasin och i
kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg
och Malmö.

INFORMATIONSMATERIAL
Informationskort i visitkortsformat,
affischer samt vykort med information
om Kvinnofridslinjen kan beställas utan
kostnad från Kvinnofridslinjens webb
plats. Under 2018 översattes informa
tionskortet till sydsamiska, och därmed
finns det översatt till 28 språk förutom
svenska. Det finns även en version
med punktskrift. Informationsenheten
ansvarar också för produktionen och
distributionen av NCK:s publikationer
och filmer.

EXTERNA EVENEMANG
Almedalsveckan
NCK arrangerade två seminarier under
Almedalsveckan i Visby 2018: ”Varför
sviker samhället dem som utsätts för
sexuella övergrepp?” och ”Kan frågor
om våld rädda liv? Om vårdens nyckel
roll i arbetet mot våld.” NCK medverka
de även vid ett seminarium arrangerat
av Tryggare Sverige.

Lanseringsseminarium för
webbstöd för vården
Webbstöd för vården, det nya verktyget
för personal inom hälso- och sjukvård
och tandvård som möter patienter
som utsatts för våld i nära relationer,
lanserades under 2018 vid fem regionala
seminarier med start i Umeå i februari
och avslutning i Malmö i november. I
Stockholm hölls seminariet på Svenska
Läkaresällskapet.

Socionomdagarna
I november medverkade NCK vid Socio
nomdagarna 2018 med ett seminarium
och en monter. Vid seminariet pre
senterades webbkursen om våld och
webbstödet för kommuner. Dessutom
premiärvisades den första utbildnings
filmen om att ställa frågor om våld i
socialtjänsten.

Mänskliga rättighetsdagarna
”Rätten till ett liv fritt från våld” var
temat för MR-dagarna 2018 som hölls
i Älvsjö i november. NCK medverkade
i Uppsala universitets monter tillsam

mans med enheten för uppdragsut
bildning och masterprogrammet för
mänskliga rättigheter.

RAPPORT
Under 2017 tog NCK fram ett upp
daterat kunskapsunderlag om våld i
samkönade relationer och annat våld
mot hbtq-personer på uppdrag av reger
ingen. Underlaget publicerades i början
av 2018.

ÖVRIGT
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet ”Aktuellt från NCK” kom
ut med totalt sex nummer under 2018.
Det når 6 000 prenumeranter och kan
också läsas på NCK:s webbplats.

Studiebesök
Informationsenheten ansvarar för
NCK:s studiebesök. Under 2018 ordna
des besök för politiker och tjänstemän
från Sveriges riksdag och regeringskans
liet samt för grupper från kommuner,
regioner, nationella myndigheter och
idéburna organisationer. Under året togs
även flera internationella besök emot.

Referensbibliotek
Informationsenheten ansvarar för
referensbiblioteket vid NCK, som är
en servicef unktion för personalen och
centrumets anlitade experter.
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Övriga nationella uppdrag
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 samverkansgrupper tillsammans
med andra myndigheter och organisa
tioner.
NCK är även sammankallande och
ansvarig för en rad referensgrupper.

Nationellt nätverk för kvinnofridsfrågor i regioner

Nätverk för personer som gått
NCK:s utbildarkurser

NCK träffar varje år representanter
som ansvarar för kvinnofridsfrågor i
regionerna för att diskutera aktuella
frågor och utbyta erfarenheter.

Till nätverket som startades 2018 har
NCK inbjudit personer som tidigare gått
”Att fråga om våldsutsatthet – utbild
arkurs” för personal inom hälso- och
sjukvården samt ”Att utbilda om mäns
våld mot kvinnor – utbildarkurs”.

Nätverk för stödlinjer
NCK startade under 2017 ett nätverk
för nationella stödlinjer som drivs av
myndigheter. Vid nätverkets seminari
um hösten 2018 stod E-stöd, internet
baserat stöd, i fokus. Ett tiotal stödlinjer
ingår i nätverket.

NCK:s samverkansgrupper

NCK:s referensgrupper

Nationell myndighetssamverkan
för kvinnofrid

Kvinnofridslinjens referensgrupp

NCK är sammankallande i nätverket
Nationell myndighetssamverkan för
kvinnofrid där 21 nationella myndig
heter, länsstyrelserna samt organisatio
nen Sveriges kommuner och landsting
(SKL) ingår. Gruppen arbetar aktivt
genom att utbyta erfarenheter, sprida
kunskap och möjliggöra samverkan
kring specifika projekt. Den har två
möten per termin.
I maj 2018 arrangerade nätverket
konferensen ”Arbetet mot våld –
kunskap, erfarenhet och metoder”.
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Kvinnofridslinjen har sedan starten av
stödtelefonen en referensgrupp. Re
ferensgruppen träffas varje termin och
bidrar till att vidareutveckla verksam
heten genom ett utbyte av idéer och
synpunkter.

Nätverk för NCK:s kunskapsbank
Referensgrupp bestående av represen
tanter för de myndigheter som med
verkar i NCK:s kunskapsbank. Syftet
är att utbyta idéer och diskutera
publiceringsfrågor samt utvecklingen av
NCK:s kunskapsbank.

Övriga samverkans- och
referensgrupper
• Expertgruppen för Utredningen om
återfallsförebyggande insatser för män
som utsätter närstående för våld
(S 2017:02)
• Expertgruppen för Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av barn och vuxna som
avlidit med anledning av brott
• Socialstyrelsens myndighetsgemensamma chefsgrupp samt arbetsgrupp för
regeringsuppdraget (S2011/11337/FST,
S2016/0063/FST delvis)
• Socialstyrelsens referensgrupp för
regeringsuppdraget ”Framtagande av
indikatorer för uppföljning av den
nationella strategin”
• Landshövdingens råd för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Uppsala län
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• Sexualbrottsutvecklingen 2005–2017,
Brottsförebyggande rådet
• Brottsförebyggande rådets regeringsuppdrag om grov kvinnofridskränkning
• Myndighetssamverkan för SRHR och
hiv/STI-prevention, Folkhälsomyndig
heten
• Myndighetsnätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen
Östergötland
• Brottsoffermyndighetens samverkansgrupp för brottsofferarbete

REMISSVAR

Genomförande av terrorismdirektivets
brottsofferbestämmelser, Ds 2018:22
Justitiedepartementet
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som
utsätter närstående för våld, SOU
2018:37 (En expertgrupp vid Uppsala
universitet med professor Gun Heimer,
NCK, som sammankallande har sam
manställt universitetets yttrande.)
Socialdepartementet

2018
deltog NCK i 16 olika
samverkans- och referensgrupper tillsammans med
en lång rad myndigheter.
Sex av grupperna leds av
NCK.

NCK har avgett yttrande på följande
remisser:
Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor, SOU
2017:92
Kulturdepartementet
Utvidgat hinder mot erkännande av
barnäktenskap, SOU 2017:95
Justitiedepartementet
Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende,
SOU 2017:112
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Ekonomi
UNIVERSITETSVERKSAMHET
Verksamheten visar 2018 ett överskott på 1 814 tkr. Förutom statsanslag erhöll NCK
bidrag från Socialstyrelsen och medel från Jämställdhetsmyndigheten. Kostnaderna
uppgår till 33 932 tkr.
I samband med att Jämställdhetsmyndigheten inrättades 2018 flyttades anslag för
vissa uppdrag från NCK till Jämställdhetsmyndigheten, trots att uppdragen rent
faktiskt fortsatt utfördes av NCK. Genom särskilda överenskommelser överfördes
under 2018 medel för dessa uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten till NCK.
Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen bekostas i sin helhet av statliga
medel. Kostnaderna för Kvinnofridslinjen uppgick under 2018 till totalt 15 372 tkr.
Av detta utbetalades 8 294 tkr till kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset för
personal-, telefon- samt lokalkostnader.

RESULTATRÄKNING NCK (TKR)
INTÄKTER

KOSTNADER

Intäkter av anslag

17 149 Personalkostnader

Avgifter och andra
ersättningar

3 000 Lokalkostnader

Intäkter av bidrag

15 597 Övriga driftkostnader

Finansiella intäkter

-18 875
-50

Avskrivningar och
nerskrivningar

-82

35 746

Verksamhetsutfall

-2 263

0 Finansiella kostnader

Gemensamma kostnader
Summa

-10 723

-1 939
-33 932

1 814

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna 2018 utgjordes av bidrag från
Region Uppsala och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel för kostnader
för Kvinnofridslinjen uppgick till 8 294 tkr.

RESULTATRÄKNING (TKR)
INTÄKTER

KOSTNADER

Ersättning från Region
Uppsala

4 876 Personalkostnader

-11 345

Övriga intäkter

8 648 Övriga kostnader

-2 795

Summa
Verksamhetsutfall

30 NCK

13 524
-616

-14 140
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Bilagor
1. PUBLIKATIONER
2. EXTERNA SEMINARIER OCH EVENEMANG
3. UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR
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BILAGA 1 / Publikationer
PUBLIKATIONER

ARTIKLAR

Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt.
NCK-rapport 2018:1. E-bok.

Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld
Debatt, Upsala Nya Tidning, 8 mars 2018

Att arbeta mot våld, tema #upptäckvåldet. Magasin med
lärande exempel för kommunernas arbete mot våld.
Första helgen i juni. Serienovell, ny reviderad upplaga.

BILAGA 2 / Externa seminarier och evenemang
Januari

April

Kvinnlig könsstympning
Hearing, Socialstyrelsen, Stockholm

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar
Konferens om könsstympning, heder och tvångsäktenskap
Länsstyrelsen Uppsala

Erfarenheter från NCK och Kvinnofridslinjen
Konferens till minne av Fadime Sahindal (1975–2002)
Terrafem och Stockholms stad

Februari
Polisens hantering av brottsdrabbade
Nationella Brottsofferveckan 2018, Tryggare Sverige,
Stockholm
Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Seminarium, NCK och Socialstyrelsen, Umeå
Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Seminarium, NCK och Socialstyrelsen, Göteborg

Mars
Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Seminarium, NCK och Socialstyrelsen, Karlstad
”Asking about violence in the health care system”
Nordisk konferens om könsbaserat våld och Istanbulkonventionen, Nordiska ministerrådet, Oslo

Våld mot kvinnor – sjukvårdens och samhällets ansvar
Kvinnliga läkares förening, Stockholm
Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Seminarium, NCK och Socialstyrelsen, Stockholm

Maj
Panelsamtal: 20 år efter kvinnofridspropositionen –
vad har hänt och var står vi nu?
Att ställa frågan om våld
Konkreta verktyg i arbetet mot våld
Våld som nyckelkompetens – hur gör vi i praktiken?
Kvinnofridskonferensen 2018: Arbetet mot våld – kunskap,
erfarenhet och metoder, Nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, Stockholm

Juli
NCK:s seminarier under Almedalsveckan, Visby:
Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?
Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet
mot våld
Medverkan i andra seminarier under Almedalsveckan:
Hur möter olika samhällsinstanser brottsdrabbades behov?
Tryggare Sverige
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September
Våld i nära relation
Konferens, Våld i vår närhet, Länsstyrelsen Östergötland
Research on men’s violence against women
How Sweden tackles violence against women
Konferens, Global Transformation towards Gender Equality
and Agenda 2030, Raoul Wallenberg Institute, Washington
College of Law, University of Pretoria, Mexico City, Mexiko

November
Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Seminarium, NCK och Socialstyrelsen, Malmö
Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer
Odontologiska riksstämman, Göteborg
Konkreta verktyg i arbetet mot våld – webbkurs och webbstöd
Socionomdagarna, Stockholm
NCK deltog även med monter
Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen
Program på FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor
Humanistiska teatern, Uppsala universitet
Mänskliga rättighetsdagarna, Stockholm
NCK deltog med monter

December
Vårdens vecka mot våld – en vecka fri från våld
Föreläsningar om Uppsalamodellen
Öppna föreläsningar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Forskning ger stöd åt rösterna från #metoo
Presentation av satsningen #upptäckvåldet
Konferens, #upptäckvåldet: En nationell samling för att synlig
göra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation, NCK i
samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Jämställd
hetsmyndigheten, Stockholm
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BILAGA 3 / Utbildningar och föreläsningar
UNIVERSITETS- OCH
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

ÖVRIGA UTBILDNINGAR DÄR
NCK MEDVERKAT

Uppsala universitet NCK:s universitetskurser

Akademiska sjukhuset, Uppsala, AT-läkare

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp

Diakonistiftelsen, Samariterhemmet, Uppsala

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

Domstolsverket, Göteborg, Umeå och Stockholm

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp
Brott i nära relationer – utredningsmetodik, 4,5 hp, för Polisen

Övriga utbildningar vid Uppsala universitet
där NCK medverkat

Dövas kvinnoförening, Stockholm
Folktandvården, Region Uppsala
Individ- och familjeomsorg, Tierps kommun
Knivsta kommun
Kommunalarbetareförbundet, Köping

Barnmorskeprogrammet T1

Kriminalvården, Örebro

Läkarprogrammet T5, T9

Länsstyrelsen Dalarna, kommunanställda

Psykologprogrammet T3, T4

Länsstyrelsen Jämtlands län, kvinnofridssamordnare

Röntgensjuksköterskeprogrammet T1, T6

Länsstyrelsen Östergötland

Sjuksköterskeprogrammet T1, T2, T3, T4, T6

Polisen, Södertörns högskola

Socionomprogrammet T4

Region Västmanland

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

Rättspsykiatrin, Västmanland

Specialistsjuksköterskeprogrammet
– inriktning ambulanssjukvård
– inriktning hälso- och sjukvård för barn och unga
– inriktning distriktssjuksköterskor
– inriktning psykiatrisk vård

Skaraborgs kommunalarbetareförbund, Skövde
Sophiahemmet, Rehabcenter, Stockholm
Statens Institutionsstyrelse
Svenska kyrkans familjerådgivning, Uppsala pastorat
Terrafem, Stockholm

Universitets- och högskoleutbildningar
där NCK medverkar
Karolinska Institutet, Barnmorskeprogrammet, Solna
Mälardalens högskola, Barnmorskeprogrammet, Västerås
Sophiahemmet Högskola, Barnmorskeprogrammet,
Stockholm

Uppsala barnmorskeförbund
Uppsala kontrakt, Svenska kyrkan
Uppsala Zontaklubb
Vittnesstöden i Uppsala, ideell förening, Uppsala
Åklagarmyndigheten, Region Mitt
Åklagarmyndigheten, Stockholm

NCK:S INTRODUKTIONSDAGAR
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Uppsala

Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun
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