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Kunskap och stöd för ett  
bättre liv för kvinnor och barn

Vi vill höja kunskapen  
och se till att den används 
i praktiskt arbete som har  
betydelse för människors 
liv.

Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset 
finns Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
som på regeringens uppdrag arbetar med att höja 
kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer. I uppdraget ingår även 
att arbeta kliniskt genom att erbjuda våldsutsatta 
kvinnor stöd. NCK driver sedan 1994 Sveriges 
första specialistmottagning för kvinnor som utsätts 
för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och sedan 
2007 även den nationella stödtelefonen Kvinno-
fridslinjen.

2019 års arbete har som tidigare år präglats av 
högt arbetstempo i en verksamhet som ständigt 
är i rörelse framåt för att vara till nytta för utsatta 
kvinnor och barn. Samtliga medarbetare är exper-
ter inom ämnesområdet och bidrar alla i hög grad 
till NCK:s ständiga utvecklingsarbete.

Året inleddes med att Europarådets expert-
grupp Grevio som utvärderar hur länderna följer 
Istanbulkonventionen presenterade sin rapport om 
Sverige. Grevio konstaterade att Sverige har en 
ledande roll i arbetet mot mäns våld mot kvin-
nor, men pekade också på att mycket arbete ännu 
återstår, inte minst när det gäller utbildning av 
yrkesverksamma. 

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer är viktig för att kunna upptäcka, 
bemöta och hjälpa våldsutsatta. 

Under året har landets första högskolepedago-
giska kurs rörande mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer givits vid NCK. Totalt har 85 uni-
versitets- och högskolelärare och programansvariga 
lärare utbildats. Lärarna som deltagit representerar 
24 olika lärosäten. Det är viktigt att kunskap om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
ingår i grundutbildningar för studenter som i sitt 
yrkesliv kommer att möta utsatta personer i sitt 
dagliga arbete. Kursmodellen som tagits fram har 
två steg för att lärarna på universitet och högskolor 
ska kunna sätta ihop egna kurser som är anpassade 

efter behovet på respektive program. NCK har 
bidragit med ämnes- och expertkunskap, sedan är 
det varje programs uppdrag att bryta ner kunskaps-
målet i delmål och ta fram kurser och examination 
som är anpassade till respektive utbildning. Auto-
nomin är viktig för varje universitet och högskola.

Tre helt nya universitetsutbildningar har skapats 
och givits på NCK under året. Även en ny uni-
versitetskurs på avancerad nivå har utvecklats. 
Webbkursen om våld som utvecklats i samarbete 
med Socialstyrelsen och länsstyrelserna har sedan 
starten hösten 2016 nått drygt 49 000 användare. 
NCK har utvecklat ett koncept med stöd på olika 
nivåer där allt från praktisk rådgivning dygnet runt 
till kurser på universitetsnivå ryms. Utveckling 
sker över tid och arbetet måste vara både långsik-
tigt och uthålligt. 

Kvinnofridslinjen, NCK:s stödtelefon som under 
året svarat på 42 405 samtal, ger viktig information 
om våldets utbredning i samhället. Både utsatta 
och yrkesverksamma ringer för råd och stöd.

På FN:s internationella dag för avskaffandet av 
våld mot kvinnor, 25 november 2019, anordnade 
Länsstyrelsen Uppsala  och NCK ett symposium 
om hur arbetet i länet utförs och ska utföras i fram-
tiden. Satsningen Bokpaket till 1 000 lanserades och 
riktade sig till tusen chefer i länet. Landshövding 
Göran Enander inledde med orden ”Våld mot 
kvinnor finns överallt och i alla samhällsklasser. 
Kunskap måste finnas och spridas brett”.

Mäns våld mot kvinnor är ovärdigt en demokrati 
som Sverige. Våldet måste bekämpas. Med kun-
skap och praktiskt stöd kan vi tillsammans skapa 
förändring och ett bättre liv för kvinnor och barn. 
Det är vad NCK:s arbete handlar om. Vi vill höja 
kunskapen och se till att den används i praktiskt 
arbete som har betydelse för människors liv.
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TVÅ SEMINARIER I ALMEDALEN

Som jämställdhetsminister 
känns det fint att vara just 
på NCK som gör ett oer-
hört viktigt arbete. NCK 
driver hela tiden på för att 
utvecklingen ska gå framåt, 
för att vi ska bekämpa  
våldet.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 
som valde att presentera regeringens 

budgetproposition för 2020 
på NCK i september.

exemplar av den nyutkomna
reviderade upplagan av NCK:s  
lärobok Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar såldes under  
andra halvåret 2019. En av de  
första läsarna var Sveriges  
ambassadör i Reykjavik Håkan  
Juholt som fick en lärobok i  
samband med konferensen  
#Metoo Moving forward. 

NCK höll två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland. 
Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter 
sexuella övergrepp? handlade om hur stödet och vården till barn och vuxna 
som har utsatts för sexuella övergrepp kan stärkas.  
Medverkade gjorde Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Gun  
Heimer, professor och chef för NCK, Laura Korhonen, professor och cen-
trumchef för Barnafrid vid Linköpings universitet, Maria Schillaci, psykolog 
och utredare vid Barnafrid samt Åsa Witkowski, chef för NCK:s patient-
verksamhet. Seminariet Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och 
kollegor hjälpa den som är utsatt för våld handlade om chefer och kollegers 
betydelse för den som är utsatt för våld. Medverkade gjorde Åsa Wit-
kowski, chef för NCK:s patientverksamhet, Ann Johansson, vice ordföran-
de för Vårdförbundet samt Marcus Gustavsson, chef inom äldreomsorgen 
i Göteborgs stad.

42 405
samtal besvarade den  
nationella stödtelefonen  
Kvinnofridslinjen under  
2019. I snitt besvarades  
116 samtal per dygn.  
Det är en ökning med 16 procent  
jämfört med 2018. På tio år har antalet  
besvarade samtal ökat med 75 procent.

ÅRLIG VECKA  
MOT VÅLD 

Under Vårdens vecka mot våld
i början av december  

 ansvarade NCK för Akade-
miska sjukhusets konto på 
Instagram och publicerade 

varje dag bilder från verksam-
heten. Veckan som arrangeras 

varje år knyter an till FN:s  
internationella dag för avskaf-

fandet av våld mot kvinnor 
söndag 25 november. Den är 
också ett led i att följa världs-
hälsoorganisationen WHO:s 

uppmaning om att stärka 
hälso- och sjukvårdens arbete 

för att förbättra  
omhändertagandet av  

våldsutsatta kvinnor.

2 100 

”Vill Adde att du ska ha sex med hans kompisar?” En anställd på en daglig 
verksamhet ställer frågan i en film som NCK har tagit fram i samverkan med 
länsstyrelserna. För att ge yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet 
med att ställa frågor om våldsutsatthet publicerade NCK sex utbildningsfilmer 
under 2019 i Webbstöd för kommuner. Samtliga filmer är även syntolkade. Sedan 
tidigare finns tolv utbildningsfilmer för yrkesverksamma inom vården i 
Webbstöd för vården. 

UTBILDNINGSFILMER PÅ WEBBEN

NCK:s magasin Att arbeta mot våld 
kom i ett tredje nummer, denna gång 
med tema vården. Vården har en  
nyckelroll i arbetet mot våld. 

Laura Korhonen, Åsa Witkowski och Maria Schillaci. 

Kvinnofridslinjens informationskort  
i visitkortsformat har översatts till  
28 språk, inklusive punktskrift. Under  
2019 tog NCK emot 1 002 beställningar  
av kort och annat informationsmaterial 
via webbplatsen kvinnofridslinjen.se. 
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förtryck, barn som utsätts för våld och 
människohandel för sexuella ändamål.

– NCK kan bidra med ämnes- och 
expertkunskap. Sedan är det varje 
programs uppdrag att bryta ner kun-
skapsmålet i delmål och ta fram kurser 
och examination som är anpassade 
till respektive utbildning, säger Gun 
Heimer.

En av dem som har deltagit i  
utbildningen är Ewa Andersson, studi-
erektor på sjuksköterskeprogrammet 
vid Blekinge tekniska högskola, BTH. 
Ewa Andersson har tillsammans med 
kolleger länge diskuterat hur kunskaps-
området mäns våld mot kvinnor ska 
kunna finnas med i programmet. I och 
med förändringen i examensordningen 
har det skapats utrymme i kurserna.

– Vi har haft inslag i utbildningarna 
som handlat om våld men nu ska det 
integreras som ett programmål. Vi har 
insett att ämnet är komplext och att vi 
behöver mer kunskap, därför är vi med 
på den här kursen, säger Ewa Anders-
son.

Samtliga anställda på sjuksköterske-
programmet på BTH har gått webbkur-
sen om våld.

– Det är viktigt att hela kollegiet har 
samma baskunskaper eftersom ämnet 
kommer att beröras i olika kurser i våra 
utbildningar. Webbkursens upplägg går 
hand i hand med det pedagogiska upp-
lägg som vi har på högskolan och det är 
värdefullt, säger Ewa Andersson.

Sedan 2018 är examensordningen i 
högskoleförordningen ändrad för en rad 
utbildningar, så att kunskap om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relatio-
ner nu är obligatorisk. De program som 
berörs är de som utbildar studenter till 
fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, 
sjuksköterska, socionom och tandläkare. 
Från 2019 gäller kunskapskravet även 
utbildning till tandhygienist.

NCK har inom ramen för ett reger-
ingsuppdrag utvecklat en modellkurs 
för universitets- och högskolelärare. 
Under hösten fick 85 högskole- och 
universitetslärare och program- 
ansvariga från 24 olika lärosäten 
utbildning inom kunskapsområdet vid 
Uppsala universitet.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala 

universitet, inledde kursstarten i utbild-
ningssalen på NCK den 6 november. 

– Så vitt jag vet är Sverige först ut 
i världen med att föra in kunskap om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer som examensmål. Att det 
är här i Uppsala den första högskole-
pedagogiska kursen inom området tar 
form är ingen överraskning. Här har vi 
några av Sveriges främsta forskare och 
utbildare inom området och Nationellt 
centrum för kvinnofrid är expertcen-
trum för dessa frågor i Sverige.

Välkommen förändring
Professor Gun Heimer, chef för NCK, 
välkomnar förändringen i högskoleför-
ordningen.

– Det är viktigt att kunskap om 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer ingår i grundutbildningen för 
relevanta yrkesgrupper. Det är något 
vi på NCK har arbetat med i många år. 
Kunskap är en förutsättning för föränd-
ring och det är nödvändigt att nå ut till 
de yrkesgrupper som möter brottsoffer i 
sitt dagliga arbete.

Kursmodellen som tagits fram har 
två steg för att lärare på universitet och 
högskola ska kunna sätta ihop kurser 
som är anpassade efter kunskapsbehovet 
på respektive program.

Steg ett är en basnivå som är öppen 
för alla som är berörda av förändring-
en i högskoleförordningen. Steg två 
innehåller fördjupad ämneskunskap 
som behandlar områden som att ställa 
frågan om våld, hedersrelaterat våld och 

Högskolelärare  
på kurs för att  
utbilda om våld

NCK gav under hösten landets första högskole-
pedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer. Totalt har 85 universitets- 
och högskolelärare och programansvariga utbil-
dats om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. 

2018 | UTBILDNING

Att det är här i  
Uppsala den första 
högskolepedagogiska 
kursen inom området 
tar form är ingen  
överraskning. 

Uppsala universitets rektor Eva 
Åkesson hälsade kursdeltagarna 
välkomna. 
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NCK:s lärobok som gavs 
ut första gången 2003, 
kom i juni 2019 ut i en 
fjärde upplaga. 

Läroboken Våldsutsatta kvinnor − sam-
hällets ansvar är en tvärvetenskaplig 
antologi som ger grundläggande kunskap 
om våld mot kvinnor, beskriver berörda 
myndigheters ansvar, ideella organisatio-
ners arbete och mediebilden av våld mot 
kvinnor. Kapitelförfattarna är experter 
inom sina respektive områden.

I den nya upplagan är samtliga kapitel 
i boken reviderade och uppdaterade 
med ny forskning och lagändringarna på 
området, bland annat den nya sexual-
brottslagstiftningen från 2018.

– Läroboken är en viktig del av 
NCK:s uppdrag att sprida kunskap om 
mäns våld mot kvinnor. Det är ett peda-
gogiskt material som både kan  
höja kompetensnivån för de blivande  

 
yrkesverksamma och för personer som 
redan är yrkesverksamma, säger Gun 
Heimer, professor och chef för NCK.

Läroboken ges ut av Studentlitteratur 
och redaktörer är Gun Heimer, Annika 
Björck, Ulla Albért och Ylva Haralds-
dotter från NCK. 

Boken vänder sig till studenter, 
yrkesverksamma och ideellt engagerade. 
Läroboken används som kurslitteratur 
på NCK:s universitetskurser samt på 
kurser vid andra lärosäten.

• FAKTA/UTBILDNING

• Nationellt centrum för 
kvinnofrid utbildar studen-
ter och yrkes verksamma, 
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 yrkesgrup-
per 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).

En av de största satsningarna var landets 
första högskolepedagogiska kurs som 
totalt utbildade 85 universitets- och 
högskolelärare och programansvariga.

Som tidigare år gav NCK under 2019 
en grundkurs på 7,5 hp vid Uppsala 
universitet och en tvärprofessionell kurs 
för yrkesverksamma på 15 hp. 

Respektive kurs erbjöds både under 
vårterminen och höstterminen. Dess-
utom medverkade NCK på ett flertal 
utbildningar vid Uppsala universitet 
och gav uppdragsutbildningar för olika 
yrkesgrupper.

Polismyndigheten gjorde under året 
en satsning mot brott mot särskilt utsat-
ta brottsoffer. Totalt ska cirka 350 perso-
ner rekryteras och utbildas och NCK 
fick under 2019 i uppdrag att under 
hösten utbilda utredare inom polisens 
Region Syd och Region Mitt i utred-
ningsmetodik för brott i nära relationer.

Valbar kurs
Sedan 2006 har NCK ansvarat för en 
så kallad strimma på sjuksköterskepro-
grammet vid Uppsala universitet. I maj 
gav NCK för första gången en valbar 

fördjupningskurs på sjuksköterskepro-
grammet efter önskemål om en fördjup-
ning i ämnet. 

Under året utvecklade NCK även en 
ny universitetskurs på avancerad nivå, 
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer med fokus på särskild sårbarhet.
Syftet med kursen är att kunna stärka 
yrkesverksamma i arbetet med våldsut-
satta personer som är i en särskilt sårbar 
position. 

Kursen ges för första gången under 
vårterminen 2020. 

Tre helt nya kurser gavs på NCK under 2019. Totalt  
utbildades över 450 studenter och yrkesverksamma. 

Läroboken i ny upplaga

450 utbildade under 2019

Boken är en 
antologi med 
elva kapitel. 
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NCK:s olika kunskapsstöd till yrkes-
verksamma illustreras av en färgpalett 
där de olika komponenterna går att 
använda var för sig eller tillsammans 
som en helhet. 

– Konceptet synliggör att det finns 
stöd för yrkesverksamma på olika nivå-
er. Här finns allt från det praktiska stöd 
Kvinnofridslinjen ger, till webbkursen 
om våld som alla kan gå och vidare till 
kurser på universitetsnivå, säger Annika 
Engström, projektledare på NCK.

För att göra grundläggande kunskap 
om våld tillgänglig på bred front utveck-
lade NCK i samverkan med Socialsty-
relsen och länsstyrelserna Webbkurs om 
våld för drygt tre år sedan.

Öppen för alla
Kursen är öppen för alla och intresset 
har varit fortsatt högt under 2019 då 
kursen nådde upp till drygt 49 000 
användare sedan starten. Studenter är 
en användargrupp som ökat under året. 
Förändringen i högskoleförordningen 
som trädde i kraft 2018 är en bidragan-

de orsak. Kunskap om mäns våld mot 
kvinnor är ett obligatoriskt krav i exa-
mensbeskrivningarna för åtta program, 
däribland jurist-, läkar-, sjuksköterske- 
och socionomutbildningarna.

Används på högskolor
– Vi vet att man på flera universitets- 
och högskoleutbildningar planerar 
att använda webbkursen för att möta 
kraven i högskoleförordningen, säger 
Annika Engström.

Som en del i arbetet med att sprida 
kunskap om webbkursen görs repor-
tage om hur den används bland olika 
yrkesgrupper. 

– Reportagen publiceras i webb-
stöd för kommuner och webbstöd för 
vården. På så sätt kan fler få tips och råd 
om hur de kan använda kursen just på 
sin arbetsplats, säger Annika Engström.

Praktiska råd
Webbstöden, som utvecklas löpande, 
gör det enkelt för anställda att få prak-
tiska och konkreta råd kring arbetet 

med våldsutsatthet. Under 2019 lanse-
rades sex dramatiserade utbildningsfil-
mer för socialtjänsten på Webbstöd för 
kommuner som på ett konkret sätt visar 
hur medarbetare kan ställa frågor om 
våld. Filmerna ger exempel från olika 
delar av socialtjänsten och spänner över 
verksamheter som hemtjänst, daglig 
verksamhet och försörjningsstöd.

– Vi hoppas att filmerna ska ge 
underlag för diskussion om hur frågor 
om våld kan ställas rutinmässigt inom 
socialtjänsten. Det är också viktigt att 
knyta filmerna till den egna verksam-
heten och de förutsättningar som finns 
där, säger Annika Engström.

Kraftig ökning
Webbstöd för kommuner har funnits 
sedan 2014 och under 2019 hade webb-
stödet 105 082 sidvisningar. Det är en 
ökning med 112 procent från föregåen-
de år. 

Webbstöd för vården är utvecklat i 
samråd med Socialstyrelsen och lanse-
rades 2018. Under 2019 hade webbstö-

det 44 814 sidvisningar. 
Magasinet Att arbeta mot våld kom 

under året ut i ett tredje nummer med 
tema vården, där innehållet bygger på 
material från webbstöd för vården.

Reportagen handlar bland annat om 
Folktandvården i Uppsala, som var först 
i landet med att införa ett skyddat sök-
ord för våldsutsatthet i nära relationer, 
om hur BUP i Östersund genomfört ett 
kunskapslyft med hjälp av webbkursen 
om våld och hur mödravården är en 

föregångare i att fråga om våld. 
Syftet är att lyfta fram det viktiga 

arbete som utförs i regioner i hela  
landet. Med kunskap och rutiner ökar 
vårdens möjligheter att upptäcka våldet. 

Magasinet skickas ut till personal 
inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Förutom utbildning och kun-
skapsstöd har yrkesverksamma även 
möjlighet att få rådgivning genom den 
nationella stödtelefonen Kvinnofrids- 
linjen, som har öppet dygnet runt. 

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer är viktigt för att kunna upptäcka, bemöta 
och omhänderta våldsutsatta. NCK har utvecklat ett 
koncept med stöd på olika nivåer där allt från praktisk 
rådgivning dygnet runt till kurser på universitetsnivå 
ryms.

En palett med nationellt stöd  
för yrkesverksamma

Under 2019 nådde  
webbkursen upp till  
49 000 användare  
sedan starten.
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Kvinnofridslinjen, som drivs av Natio-
nellt centrum för kvinnofrid på uppdrag 
av regeringen, besvarade under 2019 
sammanlagt 42 405 samtal. I snitt blir 
det 116 samtal per dygn. Det är en ök-
ning med 16 procent jämfört med 2018. 
På tio år har antalet besvarade samtal 
ökat med 75 procent.

En anledning till ökningen tros vara 
att mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer under de senaste åren 
har fått större uppmärksamhet.

– Frågan synliggörs i media, och 
myndigheter och organisationer gör 
satsningar både för att uppmärksamma 
och motverka våldet. Det bidrar till 
att fler vågar berätta att de är utsatta 
för våld, säger Åsa Witkowski, chef för 
NCK:s patientverksamhet.

Nationellt centrum för kvinnofrid 

arbetar aktivt för att Kvinnofridslinjen 
ska bli känd. Under 2019 gjordes en 
extra satsning på marknadsföring.

– Ökad kännedom om Kvinnofrids-
linjen leder till att vi får fler samtal 
både från våldsutsatta och från yrkes-
verksamma som behöver råd och stöd, 
säger Åsa Witkowski.

Under december månad var trycket 
som högst på Kvinnofridslinjen. Den 30 
december besvarades 204 samtal vilket 
är den högsta siffran någonsin under ett 
dygn.

Regeringsuppdrag
 I juni 2019 fick NCK ett regerings-
uppdrag att driva, stärka och utveckla 
Kvinnofridslinjen. I uppdraget ingick 
bland annat att öka kännedomen om 
Kvinnofridslinjen och att utreda möjlig-

heten att utvidga verksamheten till att 
omfatta fler grupper: män som utsätts 
för våld i nära relationer samt minder-
åriga pojkar och flickor, framför allt de 
som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Genomlysning av verksamheten
– Det har varit värdefullt att få 

möjligheten att genomlysa och kvali-
tetssäkra verksamheten för att se om 
vi använder våra resurser på bästa sätt, 
säger Åsa Witkowski.

– Vi får redan i dag samtal från både 
män och minderåriga och även från 
många som är utsatta för hedersrelaterat 
våld. Alla som ringer får naturligtvis 
stöd men vår utredning visar att en del 
grupper behöver ett mer konkret ope-
rativt stöd än vad Kvinnofridslinjen kan 

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 
2019 i snitt besvarat 116 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin 
tidigare. På tio år har antalet samtal ökat med 75 procent.

Samtalen till Kvinnofridslinjen  
fortsätter att öka

Den 30 december  
besvarades 204 samtal 
vilket är den högsta  
siffran någonsin under  
ett dygn.

• Den nationella stödtelefonen 
Kvinno fridslinjen öppnades i 
december 2007. 

• Stödtelefonen är öppen dygnet 
runt alla dagar och det är 
 kostnadsfritt att ringa. 

• Den som ringer får vara anonym. 

• Under 2019 besvarades i genom-
snitt 116 samtal per dygn. 

• De flesta samtalen 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 
 våldsutsatta i sitt arbete.

erbjuda, säger Åsa Witkowski.
En del i regeringsuppdraget var att 

öka kännedomen om Kvinnofridslinjen 
bland personer som utsätts för hedersre-
laterat våld och förtryck samt personer 
som befinner sig i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål.

– De extra medlen gav oss möjlighet 
att förstärka, bredda och förlänga våra 
marknadsföringskampanjer för att nå 
ut till fler. Vi satsade särskilt på att 
översätta kampanjerna till fler språk, 
säger Karin Sandell, informationschef 
på NCK.

Även den informationsfilm som 
visats i Anslagstavlan i SVT under 2019 
har översatts till engelska. 

Regeringsuppdraget ska redovisas 
den sista mars 2020. 

FAKTA/KVINNOFRIDSLINJEN 020-50 50 50

Att frågan synliggörs bidrar till att fler vågar berätta att de är utsatta för 
våld, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet. 
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I mitten av maj medverkade utbildnings-
chef Ulla Albért vid den europeiska kon-
ferensen Multi-Agency Responce to Gen-
der-Based Violence i Vilnius, på inbjudan 
från Sveriges ambassad i Lettland. 

I september arrangerades konferensen 
Third European Conference on Domestic 
Violence i Norge. På konferensen presen-
terade NCK ny forskning samt erfaren-
heter av att utbilda om mäns våld mot 
kvinnor genom webbkursen om våld.

Konferensen samlade forskare, 
professionella, beslutsfattare och ideella 
under fyra dagar i Oslo. Från NCK 
medverkade Annika Engström, projekt-
ledare, och Mariella Öberg, läkare och 
doktorand vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Samarbete med Finland
Annika Engström presenterade erfaren-
heter om webbkurs om våld vid ett 
symposium som hölls i samarbete med 
Institutet för hälsa och välfärd i Finland 
och forskare från Finland.

Mariella Öberg presenterade delar av 
sin forskning om kvinnors erfarenheter 
av våld med en vetenskaplig poster, 
Sexual violence against women in Sweden 
– associations with combined severe 
childhood violence and socio- 
demographic factors.

Senare samma månad medverkade 
NCK vid den internationella konferen-
sen #MeToo Moving forward i Reykjavik. 
Konferensen var en del i programmet för 
det isländska ordförandeskapet i Nordis-

ka ministerrådet under 2019.
Utbildningschef Ulla Albért pre-

senterade utbildningsverksamheten 
och lyfte fram betydelsen av kunskap 
i arbetet med att förebygga och upp-
täcka våldsutsatthet. Annika Engström 
föreläste bland annat om stödet till 
personal i vården som möter våldsutsat-
ta i sitt arbete samt om den nationella 
stödtelefonen Kvinnofridslinjen dit även 
yrkesverksamma kan ringa för att få råd 
och stöd. 

Presenterade Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen var också temat för 
NCK:s medverkan vid konferensen 
Våldsforum 2019 som hölls i Tammerfors 
i augusti. 

Finlands nationella stödtelefon  
Nollinjen har byggts upp med Kvinno- 
fridslinjen som förebild, och NCK  
hade bjudits in för att presentera  
centrumets verksamhet och  
berätta om Sveriges arbete  
mot våld. 

Vid konferensen  
medverkade Åsa  
Witkowski, chef för  
den kliniska verk-  
samheten, och  
Karin Sandell,  
informations- 
chef.

Under året har NCK även anordnat 
studiebesök för grupper från bland annat 
Estland, Norge, Storbritannien, Turkiet 
och Vietnam. I september besökte en 
grupp från Polisens internationella pro-
gram ”Prevent and respond to Gender 
Based Violence – strengthening agents 
of change” NCK. Deltagarna kom från 
Ukraina, Montenegro, Albanien, Kosovo 
och Moldavien. 

I november samordnade jämställd-
hetsenheten vid Arbetsmarknads-
departementet ett program för en 
delegation från Ryssland och företrädare 
för Europarådet som ville studera hur 
svenska myndigheter samverkar i stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn. I pro-
grammet ingick ett besök på NCK  
i Uppsala. 

– Utbildning är nyckeln för att förbättra 
för våldsutsatta kvinnor, sa Gun Hei-
mer, professor och chef för NCK.

Satsningen Bokpaket till 1000 riktar 
sig till tusen chefer inom kommunerna 
i länet, universiteten, Polisen, Försäk-
ringskassan, Kriminalvården, Åklagar-
myndigheten, Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket samt hälso- och 
sjukvården och tandvården i Region 
Uppsala. I paketet finns utbildningsma-
terial om våld med särskild fördjupning 
om hedersrelaterat våld och förtryck.

De första paketen delades ut 25 
november då Länsstyrelsen i samarbete 
med NCK anordnade ett seminarium 
på Uppsala slott om vad som görs i länet 

i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 
våld i nära relationer samt hedersrela-
terat våld och förtryck. Landshövding 
Göran Enander inledde dagen.

– Våldet mot kvinnor finns överallt 
och i alla samhällsklasser. Därför måste 
kunskapen spridas brett, sa han.

Framgångsfaktorer
Eva Lundström, överåklagare och om-
rådeschef för Region Mitt berättade om 
hur polis och åklagare arbetar med brott 
i nära relationer och vilka framgångsfak-
torer som finns i utredningsarbetet.

– Vi måste varje dag jobba på att 
kvinnor ger oss förtroende så att de 
kommer till oss, sa hon.

Mariet Ghadimi från TRIS (Tjejers 
rätt i samhället) talade om hedersrela-
terat våld och förtryck och betonade 
att det är viktigt att sätta in insatser 
redan i förskolan för att kunna förändra 
attityder kring heder.

Gun Heimer avslutade seminariet 
genom att påminna om det arbete mot 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer som har gjorts i Sverige under 
de senaste decennierna.

– Vi måste arbeta långsiktigt och ut-
hålligt mot våldet. Det händer mycket i 
frågan och det händer över tid, sa hon.

Tanken är att alla chefer som tar 
emot bok- och utbildningspaketet ska 
se till att kunskapen sprids och används 
på de olika arbetsplatserna. Målet är att 
alla yrkesverksamma som möter någon 
som har utsatts för våld ska ha kunskap 
och veta vad de ska göra.

– Det är i det dagliga arbetet som 
våldet mot kvinnor kan upptäckas och 
motverkas, sa Gun Heimer.

17

Bokpaket till tusen chefer
På FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot 
kvinnor, 25 november, delade Länsstyrelsen Uppsala i 
samarbete med NCK ut de första av totalt tusen bok- 
och utbildningspaket till chefer i Uppsala län.

Ruth Kusec Fredriksson, tf enhetschef 
på Enheten för råd och stöd i Knivsta 
kommun, var en av de första som tog emot 
bokpaketen som professor Gun Heimer 
och landshövding Göran Enander delade 
ut. 

Intresset för NCK:s verksamhet är stort. Under 2019 presenterade 
medarbetare från NCK utbildningsverksamheten, forskningsprojekt 
och erfarenheterna från den nationella stödtelefonen Kvinnofrids- 
linjen vid konferenser i Vilnius, Oslo, Reykjavik och Tammerfors. 

Utbildningschef Ulla Albért 
och projektledare Annika 
Engström representerade 
NCK i Reykjavik. 

Utbildning i fokus 
för internationellt intresse
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Organisation
Sjuksköterskor som tar emot våldsutsatta kvinnor, studenter som lär sig mer om 
 våldets konsekvenser och doktorander som analys erar statistik. NCK:s organi sation 
rymmer såväl akut klinisk vardag som strategiska satsningar på utbildning,  f orskning, 
metod utveckling och spridning av information om mäns våld mot kvinnor.

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 till - 
hörig heter: Uppsala universitet och  
Akademiska sjukhuset i Region  Uppsala.  
Universitetsdelen är  in riktad på forsk-
ning och utbildning, den  kliniska delen 
bedriver praktiskt  inriktad v  erk samhet 
genom kvinnofrids mottagningen 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 - 
ställd rektor för Uppsala  universitet  
och sjukhusdirektören för Akademiska 
sjukhuset. 

NCK har ett referensråd där leda - 
möterna förordnas av Uppsala  univer - 
sitet. Föreståndaren är ord förande 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 sjuk-
huset i Uppsala. 

Stab
Kvinnofridsenheten

Stab

Referensråd

Uppsala universitet Finansieras av 
Region Uppsala

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Vetenskapligt råd

Föreståndare

Utbildning  |  Information  |  Kunskapsbanken

Drivs av Akademiska sjukhuset, 
finansieras av staten via Uppsala universitet

Under 2019 fortsatte det löpande 
arbetet med ekonomi, personal frågor, 
arbets miljö och likabehandling, IT, 
lokaler samt andra servicefrågor. Staben 
sammanställer remissvar och arbetar 

med extern sam verkan som referens-
grupper, nätverk och Nationell myndig-
hetssamverkan för kvinnofrid. Staben 
medverkar även till stor del i arbetet 
med att utveckla det  nationella metod- 
och kompetensstödet för  kommuner 
samt regioner.

ARBETSMILJÖ OCH 
 LIKABEHANDLING
NCK arbetar aktivt med medarbetar-
skap, medarbetaransvar samt kontinuer-
lig kompetens- och personalutveckling. 
Målet är att det ska finnas en tydlighet 
i uppdrag och en klar fördelning av an-
svar och befogenheter på arbetsplatsen. 
De gemensamma ledorden för arbetet 
är expertkunskap, effektiv samverkan 

och professionellt stöd. 
NCK:s arbetsmiljö- och likabehand-

lingsgrupp fortsatte under året sitt arbe-
te 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 psyko social arbetsmiljö fortsatte 
under 2019. 

Inom likabehandlingsområdet 
strävar NCK efter en jämnare könsför-
delning. 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.

Staben samlar de adminis-
trativa service funktionerna 
för NCK:s verksamhet 
och utgör ett stöd för 
före ståndaren och övriga 
enheter. En viktig del av 
arbetet är att nationellt 
samverka med myndig-
heter och organisationer.
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Utbildning

Under 2019 var intresset för utbildning om våld större än någon-
sin tidigare. Den nya högskolepedagogiska kursen samlade lärare 
och programansvariga från ett stort antal lärosäten. Och i juni kom 
NCK:s lärobok ut i en ny reviderad upplaga. 

Utbildning är en av hörnstenarna i 
NCK:s verksamhet. Ökad kompetens 
är en avgörande framgångsfaktor för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, he-
dersrelaterat våld och förtryck och våld 
i samkönade relationer. Kunskap om 
våldet och dess konsekvenser är viktigt 
för att kunna ge ett bra bemötande och 
handlägga ärenden som rör våldsutsat-
ta kvinnor, deras barn och förövarna. 
Kunskap behövs också för att bedriva 
förebyggande arbete, skapa resurser och 
för att förändra attityder i samhället. 

Förutom de egna universitetskurserna  
medverkar NCK i en rad grundutbild-
ningar och utbildningssatsningar vid 
andra myndigheter. Utbildningsenheten 
utvecklar även nya kurser.

Utbildningsenheten arbetar konti-
nuerligt med att kvalitetssäkra utbild-
ningarna samt med att inventera och 
utveckla pedagogiskt material för 
kunskapsområdet. År 2019 publice-
des den fjärde reviderade upplagan av 
NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar som ges ut av förlaget 
Studentlitteratur. 

Under året fortsatte arbetet med det 
nystartade nationella nätverk för utbil-
dare som gått NCK:s utbildarkurser.

Under 2019 utvecklade NCK en kurs 
på avancerad nivå, Mäns våld mot kvin-
nor och våld i nära relationer med fokus 
på särskild sårbarhet, 15 hp. 

NCK medverkar även med föreläs-
ningar vid konferenser, utbildningar 
och seminarier. Se bilagorna 2 och 3.

Mäns våld mot kvinnor – hög-
skolepedagogisk utbildning 
Från 1 juli 2018 är kunskap om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relatio-
ner ett obligatoriskt krav i examensbe-
skrivningarna för grundutbildningarna 
som leder till fysioterapeutexamen, 
sjuksköterskeexamen, socionomex-
amen, juristexamen, läkarexamen, 
psykologexamen och tandläkarexamen. 
Från 2019 gäller detta även tand- 
hygienistexamen. 

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 har NCK utveck-
lat en högskolepedagogisk kurs med 
inriktning mot våld för universitets- och 
högskolelärare och programansvariga. 
Den gavs vid tre tillfällen under 2019 
och planeras att ges även våren 2020. 
Utveckling av två ämnesfördjupande 
moduler samt en lärplattform/digitalt 
stöd har påbörjats under 2019. 

UNIVERSITETSKURSER

Fristående kurs, grundnivå
Mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp
NCK:s grundkurs  för studenter, Mäns 
våld mot kvinnor, 7,5 hp, gavs både på 
vårterminen och på höstterminen. Kur-
sen avser att ge grundläggande kunskap 
i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv. Den ges 

på halvfart kvällstid i tio veckor i sam-
arbete med institutionen för kvinnors 
och barns hälsa vid Uppsala universitet. 
Examination sker genom aktivt del-
tagande i undervisningen och individu-
ell hemtentamen.

Fristående kurs, avancerad nivå 
Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer med fokus på särskild 
sårbarhet, avancerad nivå, 15 hp 
Under 2019 har NCK utvecklat kursen 
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära re-
lationer med fokus på särskild sårbarhet, 
avancerad nivå, 15 hp. Kursen ska ges 
dagtid på halvfart med tre inplanerade 
kurstillfällen på NCK. Kursen planeras 
att ges varje termin med start vårtermi-
nen 2020. Den genomförs i samarbete 
med institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Uppsala universitet. 
Examination sker i form av skriftlig 
tentamen. Deltagande i obligatorisk 
undervisning krävs för godkänd kurs. 

Valbar kurs inom program
Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer, och dess inverkan 
på hälsan, inriktning mot hälso- och 
sjukvården, 7,5 hp 
Våren 2019 gav NCK för första gången 
en valbar kurs på sjuksköterskeprogram-
met. Kursen gavs även på hösten och 
genomfördes i samarbete med institu-
tionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
vid Uppsala universitet. Examination 
sker genom inlämningsuppgifter. 

Uppdragsutbildning
Mäns våld mot kvinnor – tvärprofes-
sionell kurs för yrkesverksamma,  
15 hp 
Den yrkesövergripande nationella 
utbildningen Mäns våld mot kvinnor 
− tvärprofessionell kurs för yrkesverk-
samma, 15 hp avser att ge grundläg-
gande och fördjupad kunskap inom 
kompetensområdet mäns våld mot 
kvinnor. Under 2019 gavs den med två 
kursstarter, varav en med parallella 
grupper. Kursen ges på halvfart med en 
kombination av närundervisning och 
distansundervisning. Målgruppen är 
yrkesverksamma i vården, socialtjänst, 
rättsväsendet eller idéburna organisatio-
ner. Examination sker i form av indivi-
duella hemuppgifter samt obligatoriskt 
deltagande i undervisningen. Kursen 
genomfördes i samarbete med institu-
tionen för kvinnors och barn hälsa vid 
Uppsala universitet.

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 om mäns 
våld mot kvinnor. Kursen avser att ge 
grunderna i pedagogik, didaktik och 
metodik, anpassat för utbildning inom 
kunskapsområdet. I kursen ingår ett 
moment där deltagarna förväntas pla-
nera, genomföra och utvärdera en kurs 
under sin utbildning. 

Examination sker i form av 
individuella hemuppgifter varav en 
är hemtentamen, seminarier samt 
genomförande av undervisningspass 
inom kunskapsområdet mäns våld mot 
kvinnor. Obligatorisk närvaro gäller 
vid samtliga kurstillfällen. Kursen ges 
på halvfart med såväl när- som distans-
undervisning. En kursomgång gavs 
under 2019. Kursen genomfördes i sam-
arbete med institutionen för kvinnors 
och barn hälsa vid Uppsala universitet.

Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. Högskolepedagogisk 
kurs för universitetslärare
Inom ramen för ett regeringsuppdrag 
har NCK utvecklat en högskolepedago-
gisk kurs med inriktning mot våld för 
universitetslärare och programansva-
riga. Den gavs vid tre tillfällen under 
2019 och planeras att ges även våren 
2020. Utveckling av två ämnesför-
djupande moduler samt en lärplattform/
digitalt stöd har påbörjats under 2019. 

Kurs i utredningsmetodik inriktad 
på utredningar av brott i nära rela-
tioner
På uppdrag av Polismyndigheten Region 
Syd gav NCK under hösten en tre 
veckor lång kurs för civila utredare. 
Målgruppen var nyanställd personal 
vid Polismyndigheten som utreder eller 
kommer att utreda brott i nära relatio-
ner. Kursen kombinerade närundervis-
ning och distansundervisning. Kursen 
genomfördes i oktober och november. 

Medverkan i universitetskurser
Brott i nära relationer – utrednings-
metodik 4,5 hp
NCK och Polismyndigheten delar kurs-
ledarskapet för Brott i nära relationer 
– utredningsmetodik 4,5 hp som ges av 
NCK i samverkan med avdelningen för 
uppdragsutbildning vid Uppsala univer-
sitet på uppdrag av Polismyndigheten. 
NCK ansvarar för kursens innehåll och 
examination. Examination sker genom 
individuell hemtentamen. Under 2019 
genomfördes två kurser. 

Utredningsmetodik med fokus på brott 
mot barn och ungdomar
Liksom tidigare år har NCK under 2019 
medverkat med föreläsningar på kursen 
Utredningsmetodik 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 utbildningar vid 
universitet och högskolor
NCK har även under 2019 medverkat i 
flera grund- och specialistutbildningar 
vid olika universitet och högskolor till 
yrken där man möter våldsutsatta kvin-
nor, deras barn eller förövarna.  
Se bilaga 3. 

WEBBKURS OM VÅLD
NCK har i samverkan med länsstyrel-
serna och Socialstyrelsen tagit fram 
en webbaserad introduktionskurs 
om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. Syftet är att höja den 
grundläggande kompetensen hos yr-
kesverksamma i hela landet. Webbkur-
sen lanserades 2016 och har fått bred 
spridning. I slutet av december 2019 
hade över 49 000 personer registrerat 
sig på kursen. Drygt hälften av dem 
arbetar inom socialtjänsten.

Webbkursen utgör en del av ett 
större utbildningskoncept. Den kan 
antingen genomföras individuellt eller 
i grupp. Den utbildningsmanual som 
tagits fram för gruppundervisning 
uppdaterades under 2019. Kortare 
utbildningar för personer som ska 
fungera som kursledare för webbkur-
sen på sina arbetsplatser genomfördes 
under 2019 i samarbete med länssty-
relserna. NCK ansvarar för driften och 
den fortsatta utvecklingen av kursen.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR 
OCH UPPDRAG 
Varje år arrangerar NCK nationella 
introduktionsdagar med föreläsningar 
för yrkesverksamma under tre dagar: 
”Våldsutsatta kvinnor – samhällets 
ansvar”. Introduktionsdagarna hölls i 
januari med 165 deltagare.
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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 vålds utsatta kvinnor genom att utveckla nya rutiner och metoder 
som bygger på vetenskaplig grund. Under 2019 fortsatte arbetet med 
Uppsala modellen, och guiden för hälso- och sjukvårdens omhänder- 
tagande efter sexuella övergrepp reviderades. 

FORSKNINGSPROJEKT
Två doktorandprojekt som bygger vidare 
på den nationella prevalensstudien Våld 
och hälsa – En befolkningsunder sökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet 
samt kopplingen till hälsa (NCK-rapport 
2014:1) har fortsatt under året. Det ena 
projektet genomförs vid institutionen 
för socialt arbete vid Umeå universitet. 
I det studeras karaktäristiska mönster 
av utsatthet i nära relationer utifrån ett 
livs- och befolkningsperspektiv. Det 
andra doktorandarbetet är  knutet till 
institutionen för kvinnors och barns häl-
sa vid Uppsala universitet och studerar 
våld mot kvinnor med  särskild inrikt-
ning mot sexuella övergrepp. 

Handledning av doktorander och 
studenter samt refereeuppdrag och 
 opponentuppdrag har fortsatt under 
2019.

VETENSKAPLIGt RÅD 
NCK:s vetenskapliga råd bistår cen-
trumet med stöd i forsknings- och 
metodutvecklingsfrågor. Rådet består av 
disputerade forskare med lång veten-
skaplig erfarenhet från ämnesområden 
som har betydelse för NCK:s verksam-
het: medicin, juridik, kriminologi samt 
psykologi.

METODUTVECKLING
Omhändertagande efter sexuella 
övergrepp
Guide för spårsäkring efter sexuella över-
grepp som ingår i handlingsprogrammet 
för hälso- och sjukvårdens omhänder-
tagande av offer för sexuella övergrepp 
uppdateras kontinuerligt i samarbete 
med Nationellt forensiskt centrum i 
Linköping. Den senaste uppdateringen 
publicerades i maj 2019.

Kvinnofridslinjen 
Arbetet med att utveckla och följa 
upp det tekniska stödet för telefonråd-
givningen, kvalitetssäkring av sam-
talen, utbildning av personalen samt 
information ssatsningar har fortsatt 
under 2019. 

I juni fick NCK regeringsuppdraget 
Uppdrag att stärka och utveckla den 
nationella stödtelefonen för våldsutsat-
ta m.m. (A2019/01272/JÄM). Inom 
ramen för uppdraget gjordes en översyn 
av verksamheten samt en utredning 
av framtida behov. I uppdraget ingick 
även att utreda möjligheten att utveckla 
verksamheten till att omfatta fler grup-
per än i dag. Uppdraget ska redovisas 
sista mars 2020. 

Riktlinjer för våldsutsatta  
medarbetare
NCK har på uppdrag av Region Uppsala 
reviderat riktlinjerna för våldsutsatta 
medarbetare. De ingår i dokumentet 
”Riktlinjer för likabehandling” som an-
togs i juni 2019. Riktlinjerna innehåller 
checklistor till chefer men också infor-
mation till våldsutsatta medarbetare 
och till övriga kolleger. De presentera-
des vid ett seminarium i Almedalen i 
juli. Intresset för arbetet har varit stort 
både från övriga regioner och andra 
myndigheter.

Att ställa frågan om våld –  
Uppsalamodellen
I tjugofem år har NCK bedrivit ett lång-
siktigt och strategiskt utvecklingsarbete 
för hälso- och sjukvårdens omhänderta-
gande av våldsutsatta kvinnor. Det har 
resulterat i en väl fungerande modell, 
Uppsalamodellen, med rutiner och 
grund läggande strukturer för att ställa 
frågor om våldsutsatthet och kunna ge 
adekvat vård till patienter som utsatts 
för våld.

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. 

Sedan 2017 pågår en flerårig satsning 
för att implementera Uppsala modellen 
på bred front i Region Upppsala. 
Satsningen inleddes på Akademiska 
sjukhuset och har sedan utvidgats 
successivt till fler förvaltningar inom 
Region Uppsala. 

Under 2019 genomfördes ett pilot-
projekt inom Folktandvården för att  
fråga om våldsutsatthet. 

Akademiska sjukhuset beslutade 
under året att sökordet våldsutsatthet 
ska ingå i alla besöks- och inskrivnings-
mallar på sjukhuset. 

I Uppsalamodellen erbjuds medarbe-
tarna ett utbildningspaket som omfattar 
både lokalt anpassade utbildningar och 
nationella utbildningar och kompetens-
stöd som NCK utvecklat. Ett D-upp-
satsprojekt pågår för att följa resultatet 
av att utbilda med Webbkurs om våld på 
en avdelning på Akademiska sjukhuset. 

I december varje år anordnas tema-
veckan Vårdens vecka mot våld för att 
uppmärksamma vårdens nyckelroll i 
arbetet mot våld.

Dokumentation av utsatthet 
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 
i Region Uppsala. 

Av säkerhetsskäl har sökordet ”vålds-
utsatthet i nära relationer” skyddats så 
att uppgifterna om våld inte kan läsas av 
patienter som loggar in till sin journal 
via 1177 Vårdguiden. Detta ökar trygg-
heten både för personal och patient när 
frågan om våldsutsatthet ställs. 

Arbetet med att utveckla och imple-
mentera rutiner samt utbilda personal i 
regionen har fortsatt under året. 

Sedan år 2014 ska sökordet vålds-
utsatthet vara skyddat i elektroniska 
patientjournaler i hälso- och sjukvården 
i samtliga regioner i landet. Från 2019 
gäller detta även tandvården. 

Nationellt kompetensstöd till  
hälso- och sjukvård och tand-
vård
Under perioden 2016−2019 har NCK 
i samverkan med Social styrelsen och 
på uppdrag av regeringen utvecklat 
och spridit ett webbaserat nationellt 
 kompetensstöd för hälso- och sjukvår-

den och tandvården. Syftet med kom-
petensstödet är att  kvalitetsutveckla 
arbetet mot våld i nära relationer. 

Metod- och kompetensstödet 
Webbstöd för vården som vänder sig till 
hälso- och sjukvården och tandvården 
lanserades 2018 och har utvärderats 
och vidareutvecklats under 2019. Det 
innehåller faktatexter, filmer, expertin-
tervjuer och reportage från verksamhe-
ter i olika delar av landet. 

Även Webbstöd för kommuner har 
vidareutvecklats under året.

Kunskapssatsning för social-
tjänsten
Under 2019 genomförde NCK en 
utbildningssatsning för socialtjänsten i 
Uppsala län i samverkan med FoU-S i 
Region Uppsala. Satsningen bekostades 
av medel till regionen från Sveriges 
Kommuner och Regioners treåriga 
kvinnofridssatsning enligt en överens-
kommelse med regeringen. 

I projektet erbjöds kommunerna i 
länet strategiskt stöd för planering och 
genomförande av basutbildning om våld 
i respektive kommun. Medarbetare i 
socialtjänsten uppmanades att gå Webb-
kurs om våld. Fyra utbildningstillfällen 
anordnades i projektet. 

Riktlinjerna innehåller checklistor 
till chefer men också information till 
våldsutsatta medarbetare och till övriga 
kollegor. 
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Klinisk verksamhet
NCK driver sedan tjugofem 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. 

KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska 
sjukhuset har Region Uppsala som 
huvudman, men den nationella stöd-
telefonen 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. 

Den erbjuder både akuta och planerade 
besök. Vid mottagningen tjänstgör läka-
re med specialistkompetens inom  
gynekologi, allmänmedicin och psy- 
k 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 
 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 
 anpassade efter den enskilda  
kvinnans behov

• dokumentation och uppföljning.

Mottagningen är öppen under kontors-
tid. Gynekologer på kvinnokliniken vid 
Akademiska sjukhuset tar emot patien-
ter akut efter sexuella övergrepp enligt 
avtal med kvinnofridsenheten, som 
också ansvarar för att utbilda kvinnokli-
nikens läkare för detta.

Kvinnofridsenheten har ett nära 
samarbete med övriga verksamheter vid 
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 2019 besvarade personalen i 
genomsnitt 116 samtal per dygn, vilket 
är mer än någonsin tidigare. Samman-
lagt besva rades 42 405 samtal under 

året. Antalet samtal har ökat kraftigt 
sedan starten och under de senaste tio 
åren har antalet besvarade samtal ökat 
med 75 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. Förutom att yrkes-
verksamma kan informera kvinnor som 
utsätts för våld om stödtelefonen kan 
de själva ringa för att få stöd och råd i 
arbetet. 

För att rådgivningen och samtalsstö-
det till den som ringer ska bli så enhet-
ligt 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 
sjuk huset har även Ålands befolkning 
tillgång till Kvinnofridslinjen. 

Regeringsuppdrag att stärka och 
utveckla Kvinnofridslinjen
I slutet av juni 2019 fick NCK reger-
ingsuppdraget Uppdrag att stärka och 
utveckla den nationella stödtelefonen 
för våldsutsatta m.m. (A2019/021272/
JÄM). Arbetet med detta uppdrag 
beskrivs närmare på sidan 28.

2019 
besvarade Kvinnofrids
linjens medarbetare totalt 
42 405 samtal. På tio år  
har antalet besvarade  
samtal ökat med 75  
procent. 

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. 
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Information
Det ökande intresset för mäns våld mot kvinnor satte sin prägel på  
informationsarbetet under 2019. Medierna skrev mer än någonsin  
tidigare, beställningarna av material ökade och allt fler besökte  
webbplatserna för att lära sig mer om ämnesområdet.

Informationsenhetens uppgift är att 
öka känne domen 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.

WEBBPLATSER

nck.uu.se
NCK:s webbplats utgör ett nav för 
arbetet med kvinnofridsfrågor och den 
hade under perioden januari-december 
2019 drygt 760 000 sidvisningar. Det 
är en ökning med 14 procent jämfört 
med 2018. Samtliga avdelningar har 
ökat antalet sidvisningar under året och 
Webbstöd för kommuner har mer än för-
dubblat antalet sidvisningar från drygt 
43 000 till mer än 96 000. 

Webbplatsen 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 och har en egen startsida. 

nck.uu.se/kunskapsbanken
NCK:s webbaserade kunskapsbank 
(nck.uu.se/kunskapsbanken) samlar och 
tillgängliggör forskning och erfarenhets-
baserad kunskap för en bred målgrupp.

Den främsta målgruppen är personer 
som i sitt yrke möter våldsutsatta kvin-
nor, deras barn eller förövare och som 
söker kunskap, metoder och vägledning 
i sitt arbete. 

I NCK:s kunskapsbank finns 
ämnesguider, publikationer i fulltext, 
presentationer av forskare och forsk-
ningsprojekt. Arbetet med att under-
hålla, utveckla och uppdatera kunskaps-
banken pågår fortlöpande.

NCK:s kunskapsbank bidrar till en 
mer effektiv samverkan mellan myndig-
heter genom samarbetet med kon-
taktpersoner från nätverket Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid. 
De deltagande myndigheterna med-
verkar med material i kunskapsbanken 
samt i det myndighetsgemensamma 
kalendariet.

NCK:s kunskapsbank är också basen 
för det nationella webbstöd för kom-
munernas och hälso- och sjukvårdens 
och tandvårdens arbete med våldsut-
satta kvinnor som NCK har utvecklat 
i samarbete med Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna inom ramen för ett 
regeringsuppdrag. Såväl Webbstöd för 
kommuner som lanserades 2015 som 
Webbstöd för vården som lanserades 
2018 uppdateras kontinuerligt. 

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 yrkesverksam-
ma som arbetar med frågorna. 

Under 2019 registrerades 242 397 
besök, vilket är en ökning med 33 pro-
cent från föregående år. 

Webbplatsen är översatt till lättläst 
svenska och engelska och har en funk-

tion för uppläsning av text. Det finns 
även kortfattad information om stöd-
telefonen på 28 språk förutom svenska 
samt på teckenspråk.

Akademiska.se
Kvinnofridsenhetens och kvinnofrids-
mottagningens sidor på Akademiska 
sjukhusets webbplats har en tydligt lo-
kal profil med information till patienter 
och yrkesverksamma om NCK:s klinis-
ka verksamhet. Under 2019 registrera-
des 1 732 besök på kvinnofridsenhetens 
sida och 2 605 besök på kvinnofrids-
mottagningens sida. 

MEDIEKONTAKTER 
Medverkan i medier är ett effektivt sätt 
att öka kännedomen om den nationella 
stödtelefonen Kvinnofridslinjen, NCK 
och om frågor om mäns våld mot kvin-
nor i stort. 

NCK:s informationsenhet strävar 
efter att ge god service till journalister 
genom att svara på frågor, tillhandahålla 
faktaunderlag och statistik samt hänvisa 
till forskning. Många journalister använ-
der sig även av NCK:s kunskapsbank. 

Kvinnofridslinjen och NCK om-
nämndes i mer än 950 artiklar i tidning-
ar och inslag i tv och radio under 2019. 
Artiklarna publicerades i nationella 
medier som Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, kvällstidningar, radio och tv 
samt i lokal- och fackpress. 

Det stora antalet besvarade samtal 
på Kvinnofridslinjen fick stor uppmärk-
samhet i medierna under året. 

7 juli publicerade Upsala Nya 

Tidning en debattartikel om allvarliga 
brister i handläggningen av sexualbrott 
och våld i nära relationer, Låt inte offren 
vänta. Debattartikeln var undertecknad 
av NCK:s chef professor Gun Heimer 
och Åsa Witkowski, chef för NCK:s 
patientverksamhet.
6 oktober publicerade Göteborgs-Pos-
ten en debattartikel Våld i nära relatio-
ner – ett misslyckande för samhället. Även 
den var undertecknad av Gun Heimer 
och Åsa Witkowski.

På FN:s internationella dag mot 
mäns våld mot kvinnor, 25 november, 
publicerade Upsala Nya Tidning en 
debattartikel med titeln Kunskap är 
nyckeln för att motverka våldet. Artikeln 
var undertecknad av professor Gun Hei-
mer och landshövding Göran Enander. 

NCK medverkade i facktidskriften 
Fysioterapi nr 5/2019. Artikeln Fysiote-
rapeuters ansvar för patienter utsatta för 
våld i nära relation publicerades under 
vinjetten ”Forskning pågår”. 

NYHETSBREV 
Nyhetsbrevet Aktuellt från NCK kom ut 
med fem nummer under 2019. Det når 
6 000 prenumeranter och kan även läsas 
på NCK:s webbplats. 

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.

Varje år genomför NCK en kampanj 
för Kvinnofridslinjen i månadsskiftet 
november-december i anslutning till 
FN:s internationella dag för avskaffan-
det av våld mot kvinnor 25 november. 
År 2019 publicerades annonser på web-
ben, i tryckta nyhetsmedier, i magasin 
och i kollektivtrafiken i storstäderna.

INFORMATIONSMATERIAL
Beställningarna av informationsmate-
rial ökade med 25 procent under 2019. 
Informationskort i visitkortsformat och 
affischer med information om Kvinno-
fridslinjen kan beställas utan kostnad 
från Kvinno fridslinjens webbplats. 
Informationskorten har översatts till 28 
språk förutom svenska samt punkt-
skrift. Informationsenheten ansvarar 
också för produktionen och distributio-
nen av NCK:s publikationer och filmer.

EXTERNA EVENEMANG

Almedalsveckan
NCK arrangerade två seminarier under 
Almedalsveckan i Visby 2019: Spets-
kompetens eller bredd? Hur kan vi stärka 
stödet till vuxna och barn efter sexuella 
övergrepp i samarbete med Barnafrid 
vid Linköpings universitet och Tryggare 
på jobbet än hemma? Så kan chefer och 
kollegor hjälpa den som är utsatt för våld. 
NCK medverkade även vid seminarier 
arrangerade av Brottsofferjouren, För-
eningen Tillsammans och Stockholms 
tjejjour. 

Bokpaket till 1000
Under hösten 2019 samarbetade 
Länsstyrelsen i Uppsala län och NCK i 
satsningen Bokpaket till 1000. Satsning-
en riktade sig till tusen chefer inom 
kommunerna i länet, Uppsala univer-
sitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Polisen, Försäkringskassan, Kriminal-
vården, Åklagarmyndigheten, Arbets-
förmedlingen, Migrationsverket samt 
Region Uppsala. Dessa fick bokpaket 
med utbildningsmaterial om våld med 
särskild fördjupning om hedersrelaterat 
våld och förtryck. De första paketen  
delades ut vid ett seminarium på  
Uppsala slott 25 november.

ÖVRIGT

Studiebesök 
Informationsenheten ansvarar för stu-
diebesök. Under 2019 besöktes NCK av 
politiker och tjänstemän från Sveriges 
riksdag och regeringskansliet samt av 
grupper från kommuner, regioner och 
nationella myndigheter. Även flera 
internationella besök togs emot. 

Referensbibliotek 
Informationsenheten ansvarar för 
referensbiblioteket vid NCK, som är 
en service funktion för personalen och 
centrumets anlitade experter. 

Under 2019 registrerades 242 397 besök på 
Kvinnofridslinjens webbplats, vilket är en  
ökning med 33 procent från föregående år. 
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Uppdrag att stärka och  
utveckla den nationella stöd- 
telefonen för våldsutsatta 
m.m. (A2019/01272/JÄM)

NCK fick 27 juni 2019 i uppdrag av 
regeringen att under 2019 fortsatt driva, 
stärka och utveckla verksamheten med 
den nationella stödtelefonen Kvin-
nofridslinjen, Uppdrag att stärka och 
utveckla den nationella stödtelefonen för 
våldsutsatta m.m. (A2019/01272/JÄM). 

Enligt uppdraget skulle arbetet 
genomföras särskilt med avseende på 
kvinnor och flickor som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck, våld i 
samkönade relationer eller som befinner 
sig i prostitution eller människohandel 
för sexuella ändamål.

Uppdraget omfattade även att lämna 
förslag på hur verksamheten med den 
nationella stödtelefonen kan utvecklas 
till att också omfatta våldsutsatta män 
och pojkar samt personer som identi-
fierar sig på annat sätt än som kvinna 
eller man, flicka eller pojke. Förslaget 
skulle inkludera en bedömning av vilka 
delar av förslaget som kan genomföras 
inom befintliga kostnadsramar samt en 
bedömning av de kostnader som eventu-
ella övriga förslag gällande utvecklingen 
skulle medföra. 

I uppdraget ingick vidare att verka 
för ökad kännedom om den nationella 
stödtelefonen och att följa upp utveck-
lingen av vilka målgrupper som vänder 
sig till Kvinnofridslinjen. 

I uppdraget ingick även att NCK 
skulle bistå Sveriges Kommuner och 
Regioner i organisationens arbete med 
att genomföra en kartläggning av mot-
tagningar för sexualbrottsutsatta m.m. 
(S2019 /02386/FS). För uppdraget fick 
Uppsala universitet använda 10 miljo-

ner kronor under 2019. Utöver dessa 
ändamål som nämns ovan fick medlen 
användas för annan verksamhet enligt 
universitetets uppdrag att bedriva forsk-
ning med anknytning till den kliniska 
verksamheten inom området mäns våld 
mot kvinnor (U2019 /01299 /UH). 

Uppdraget ska redovisas till Arbets-
marknadsdepartementet senast den 31 
mars 2020. 

Uppdrag att erbjuda  
utbildningsinsatser och  
kunskapsstöd till universitet  
och högskolor i frågor som  
rör mäns våld mot kvinnor  
och våld i nära relationer  
(S2018/01831/JÄM(delvis))

Jämställdhetsmyndigheten fick i beslut 
den 15 mars 2018 i uppdrag att ”erbjuda 
utbildningsinsatser och kunskapsstöd 
för lärare och andra utbildningsansvari-
ga vid universitet och högskolor, i frågor 
som rör mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer” (S2018/01831/JÄM 
delvis)). 

I den första delen av uppdraget orga-
niserade NCK en modellskapande kurs i 
form av en basmodul som genomfördes 
för lärare vid Uppsala universitet vid 
två tillfällen i november och december 
2019. 

NCK har i den andra delen av 
uppdraget, efter överenskommelse med 
Jämställdhetsmyndigheten, åtagit sig 
att erbjuda två till tre kurstillfällen med 
basmoduler som erbjöds nationellt samt 
att utveckla fördjupande moduler under 
2019 med start våren 2020.

Basmodulen och fördjupningsmo-
dulen blir tillsammans en högskolepe-
dagogisk kurs där dessa två delar ingår. 
Dessa ska erbjudas universitets- och 

högskolelärare och utbildningsansvariga 
för de berörda programmen. 

Uppdragets genomförande ska redo-
visas i en rapport till Jämställdhetsmyn-
digheten senast den 31 januari 2020.

Uppdrag att fördela utveck-
lingsmedel och nationellt och 
regionalt kompetensstöd 

Regeringen gav Socialstyrelsen i 
uppdrag att även under 2019 fortsätta 
arbeta i enlighet med det tidigare upp-
draget att fördela utvecklingsmedel och 
ge nationellt och regionalt kompetens-
stöd 2016–2018 (S2016/00633/FST 
delvis). Uppdraget genomfördes liksom 
tidigare år i samverkan med länsstyrel-
serna och NCK. 

Inom ramen för uppdraget har NCK 
arbetat med fortsatt utveckling och 
spridning av det nationella webbstödet 
som omfattar Webbstöd för kommuner, 
Webbstöd för vården samt  
Webbkurs om våld i enlighet med rege- 
ringsuppdraget.

NCK har även medverkat vid regio-
nala och lokala utbildningstillfällen för 
att presentera webbstöden och webb-
kursen. Kontaktpersoner i regionerna 
har erbjudits rådgivning i utbildnings-
frågor. NCK har också bidragit med 
utbildningskompetens i länsstyrelsernas 
arbete inom uppdraget. 

I november publicerades ytterligare 
ett nummer av magasinet Att arbeta mot 
våld, denna gång med tema vård. 

Under året har webbstöden och 
webbkursen presenterats vid konferen-
ser både i Sverige och utomlands. 

SAMVERKANS- OCH  
REFERENSGRUPPER

NCK ska utgöra ett stöd till myndig  - 
h eter 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. NCK är sam-
mankallande och ansvarar för en rad 
referensgrupper. 

NCK:s samverkansgrupper
Nationell myndighetssamverkan 
för  kvinnofrid
NCK är sammankallande i nät verket 
 Nationell myndighetssamverkan för 
kvinnofrid där 23 nationella myndig-
heter, länsstyrelserna samt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) ingår. 
Gruppen möts fyra gånger per år och 
arbetar för att hålla frågan om kvinno-
frid på agendan, utbyta erfarenheter 
och sprida kunskap. 

Nationellt nätverk för kvinnofrids-
frågor i regioner
NCK samlar regelbundet representan-
ter som ansvarar för kvinnofridsfrågor 
i regionerna för att diskutera aktuella 
frågor och utbyta erfarenheter. 

Nätverk för stödlinjer
NCK nationella nätverk för  nationella 
stödlinjer som drivs av myndigheter har 
ett möte per år för att diskutera gemen-
samma frågor. Ett tiotal stödlinjer ingår 
i nätverket.  
 
NCK:s referensgrupper
Kvinnofridslinjens referensgrupp 
Kvinnofridslinjen har sedan starten av 

 stödtelefonen en referensgrupp med 
representanter för organisationer som 
arbetar med våldsutsatta kvinnor och 
deras barn. Syftet med gruppen är 
att utbyta erfarenheter samt komma 
med synpunkter och råd i det fortsatta 
utvecklingsarbetet.

Nätverk för NCK:s kunskapsbank 
Referensgrupp bestående av represen-
tanter för de myndigheter som medver-
kar i NCK:s kunskapsbank. Syftet är att 
utbyta idéer och diskutera utvecklingen 
av NCK:s kunskapsbank.

Nätverk för personer som gått 
NCK:s utbildarkurser
Till utbildarnätverket som startades 
2018 har NCK inbjudit personer som 
tidigare gått NCK:s universitetskurser 
för utbildare.

Övriga samverkans- och 
 referensgrupper 
• Expertgruppen för Socialstyrelsens döds-

fallsutredningar av barn och vuxna som 
avlidit med anledning av brott

• Socialstyrelsens myndighetsgemensam-
ma 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 hållbar-
het, Länsstyrelsen Uppsala 

• Länsstyrelsen Uppsalas nätverk för 
kommunernas arbete med kvinnofrid/
våld i nära relation

• Myndighetssamverkan för SRHR och 
hiv/STI-prevention, Folkhälsomyndig-

heten

• Myndighetsnätverket för uppföljningen 
av Agenda 2030, SCB   

• Myndighetsnätverket mot hedersrela-
terat våld och förtryck, Länsstyrelsen 
Östergötland

• Brottsoffermyndighetens samverkans-
grupp för brottsofferarbete

• Referensgrupp för SKR:s kvinnofrids-
satsning 

REMISSVAR 

NCK har avgett yttrande på följande 
remisser:

SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för 
barn som bevittnar brott mellan närstå-
ende samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå självmord
(Ju2019/02172/LS )
Justitiedepartementet

Skolverket (Dnr. 2018:01394) Skolver-
kets förslag till ändringar i läroplanerna 
för grundskolan, grundsärskolan, same-
skolan, specialskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen vad gäller kunskaps-
området sex och samlevnad
Skolverket

SOU 2018:80 (S2018/05708/SF) 
Samspel för hälsa. Finansiell samordning 
mellan hälso- och sjukvård och sjukför-
säkring
Socialdepartementet

Övriga nationella uppdragRegeringsuppdrag

2019 | ÖVRIGA NATIONELLA UPPDRAGREGERINGSUPPDRAG | 2019
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Ekonomi Bilagor

1. PUBLIKATIONER 

2. EXTERNA SEMINARIER OCH EVENEMANG

3. UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

UNIVERSITETSVERKSAMHET
Verksamheten visar 2019 ett överskott på 2 392 tkr. Förutom statsanslag erhöll NCK 
medel för de regeringsuppdrag som redovisas på sidan 28. Kostnaderna uppgick till  
34 687 tkr. 

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen bekostas i sin helhet av statliga medel. 
Kostnaderna för Kvinnofridslinjen uppgick under 2019 till totalt 21 miljoner kronor.  
Av detta utbetalades 8 994 tkr till kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset för 
personal-, telefon- samt lokalkostnader.

INTÄKTER KOSTNADER

Intäkter av anslag 17 358 Personalkostnader -11 327

Avgifter och andra 
ersättningar

7 121 Lokalkostnader -2 414

Intäkter av bidrag 12 600 Övriga driftkostnader -18 922

Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader -47

Avskrivningar och 
 nerskrivningar

-9

Gemensamma kostnader -1 968

Summa 37 079 -34 687

Verksamhetsutfall 2 392

RESULTATRÄKNING NCK (TKR)

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och den 
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna 2019 utgjordes av bidrag från 
Region Uppsala och övriga intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel för kostnader 
för personal-, telefon- samt lokalkostnader för Kvinnofridslinjen uppgick till 8 994 tkr.

RESULTATRÄKNING (TKR)

INTÄKTER KOSTNADER

Ersättning från Region 
Uppsala

4 950 Personalkostnader -11 754

Övriga intäkter 9 208 Övriga kostnader -2 902

Summa 14 158 -14 656

Verksamhetsutfall -498

EKONOMI | 2019
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PUBLIKATIONER
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.  
Nationellt centrum för kvinnofrid och Studentlitteratur, 2019 
[4:e upplagan]

Att arbeta mot våld, tema vården.  
Magasin med lärande exempel för hälso- och sjukvårdens 
arbete mot våld.

ARTIKLAR
Låt inte offren vänta.  
Debatt, Upsala Nya Tidning, 4 juli 2019

Fysioterapeuters ansvar för patienter utsatta för våld i nära 
relation.  
Artikel, Fysioterapi nr 5/2019

Våld i nära relationer – ett misslyckande för samhället.  
Debatt, Göteborgs-Posten, 6 oktober 2019

Kunskap är nyckeln för att motverka våldet.  
Debatt, Upsala Nya Tidning, 25 november, 2019

Bilaga 1 / Publikationer

2019 | BILAGOR
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Bilaga 2 / Externa seminarier och evenemang

Januari 
Nya webbresurser för arbetet mot våld
Konferens till minne av Fadime Sahindal (1975–2002)
Terrafem och Stockholms stad

Februari
Brottsofferfrågornas framtid  
Nationella Brottsofferveckan 2019, Tryggare Sverige,  
Stockholm

Mars
Sexuellt utsatta patienter – hur ser omhändertagandet ut?
Kvinnliga läkares förening, Stockholm

Våldsutsatta kvinnor
Rikssektionen för diagnos och kodning
Malmö

April
Hur kan akutsjukvården bidra till att ge våldsutsatta  
kvinnor stöd?
Ambulans 2019, Nordisk konferens för ambulanspersonal
Stockholm

Maj
Erfarenheter från ”Webbkurs om våld”
Konferans om å forebygge vold i naere relasjoner, Kompetan-
sesenter for kriminalitetsforebygging, Oslo, Norge

Juni
Våldet går inte i pension
Seminarium i Sveriges Riksdag

Juli
NCK:s seminarier under Almedalsveckan, Visby:
Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefen och kollegor hjälpa 
den som är utsatt för våld

Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna 
och barn efter sexuella övergrepp?
Seminarium i samarbete med Barnafrid, Linköpings  
universitet

Augusti
Nationellt centrum för kvinnofrid och Kvinnofridslinjen
Våldsforum, Förbundet för mödra- och skyddshem och Settle-
mentföreningen, Tammerfors, Finland

September
Erfarenheter från “Webbkurs om våld” inom symposiet: Training 
professionals for working with DV

Poster: Sexual violence against women in Sweden – associations 
with combined severe childhood violence and sociodemographic 
factors
Third European Conference on Domestic Violence
Oslo, Norge

Can we expect health care staff to ask patients about exposure to 
violence if they are subjected to violence themselves?
A public health approach to sexual harassment
International conference – #MeToo Moving forward
Reykjavik, Island

Oktober
Framtidens brottsofferstöd
Brottsoffermyndighetens 25-årsjubileum
Stockholm

Våld i nära relationer, Fysioterapeutens roll och kompetensbehov
Fysioterapeuternas professionsdagar 2019
Stockholm

November
Bokpaket till 1000 – en kunskapssatsning om mäns våld mot 
kvinnor
Seminarium i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala på  
Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 
november 2019, Uppsala slott, Uppsala

December
Vårdens vecka mot våld – en vecka fri från våld
Föreläsning om Nationellt centrum för kvinnofrid
Öppen föreläsning, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bilaga 3 / Utbildningar och föreläsningar

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, 4,5 hp, för Polisen

Övriga utbildningar vid Uppsala universitet  
där NCK medverkat
 
Barnmorskeprogrammet T1

Fysioterapeutprogrammet

Logopedprogrammet

Läkarprogrammet T5, T9

Psykologprogrammet T3, T4

Röntgensjuksköterskeprogrammet T1, T6

Sjuksköterskeprogrammet T1, T2, T3, T4, T6

Socionomprogrammet

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

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

Universitets- och högskoleutbildningar  
där NCK medverkat
 
Södertörns Högskola, Polisutbildningen, Huddinge

Sophiahemmet Högskola, Barnmorskeprogrammet,  
Stockholm 

KUNSKAPSSTÖD TILL ANDRA  
LÄROSÄTEN
NCK:s Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 
Högskolepedagogisk kurs

NCK:S INTRODUKTIONSDAGAR 
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Uppsala

ÖVRIGA UTBILDNINGAR DÄR  
NCK MEDVERKAT

Akademiska sjukhuset, Uppsala, AT-läkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala, KIT-läkare 

Brottsförebyggande rådet, enheten för statistiska undersök-
ningar

Centrum för samhällsorientering, Stockholms län

Diakonistiftelsen, Samariterhemmet, Uppsala 

Karolinska Institutet, Solna, ST-tandläkare

Kvinnojouren MOA, Eskilstuna

Kåbohälsan, Uppsala

Länsstyrelsen Uppsala

Nära vård och hälsa, Region Uppsala

Polisen Gävleborg

Polisregion Syd

Region Dalarna 

Region Gävleborg

Region Uppsala

Region Västmanland

Tandläkarförbundet, Stockholm

2019 | BILAGORBILAGOR | 2019
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