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Ökad insikt om behovet av
kunskap under pandemin
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
vid Uppsala universitet och Akademiska
sjukhuset arbetar på regeringens upp
drag med att höja kunskapen på natio
nell nivå om mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer. 2020 års
arbete har starkt präglats av en genom
gripande men framgångsrik omställning
av verksamheten under den pågående
pandemin. I mars beslutades att all
utbildning skulle bedrivas digitalt för
att minska smittspridningen, semina
rier blev webbinarier och en stor del av
arbetet fick bedrivas på distans. Trots
detta har verksamheten liksom tidigare
år haft ett högt arbetstempo och om
fattande produktion.
Risken för en förvärrad situation för
våldsutsatta kvinnor under pandemin
har bidragit till att våldet mot kvinnor
har uppmärksammats ytterligare i sam
hällsdebatten. NCK har fokuserat på att
nå ut brett med kunskap och informa
tion om arbetet mot våld och intresset
har varit betydande från övriga myndig
heter, medier och politiker.
NCK driver sedan 1994 Sveriges
första specialistmottagning för kvinnor
som utsätts för fysiskt, psykiskt eller
sexuellt våld och sedan 2007 även den
nationella stödtelefonen Kvinnofrids
linjen. Under 2020 besvarade Kvinno
fridsl injen i genomsnitt 128 samtal per
dygn, vilket sammanlagt blev 46 723
samtal. Det är en ökning med 10 procent
sedan förra året. Kvinnof ridslinjen och
mottagningsverksamheten ger en om
fattande verklighetsförankrad kunskap
om utsatta kvinnors situation.
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NCK:s organisation med Uppsala
universitet och Region Uppsala som
huvudmän ger unika förutsättningar att
bedriva forskning och utbildning riktat
till olika målgrupper. NCK utbildar
studenter och yrkesverksamma, skapar
modeller, utvecklar läromedel och
ger råd i utbildningsfrågor. För första
gången genomfördes 2020 en kurs på
avancerad nivå. Intresset för att utbilda
sig inom området har fortsatt att öka
och söktrycket till NCK:s kurser var
rekordstort 2020.
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. På drygt fyra år har den
nått totalt 75 000 användare och under
2020 ökade antalet nya användare med
75 procent jämfört med föregående år.
En annan viktig källa till ökad kunskap
är NCK:s kunskapsbank, som i septem
ber kunde fira tioårsjubileum med ett
webbinarium om aktuell forskning på
området.
Forskningsprojektet Våld och hälsa
syftar till att kartlägga olika aspekter av
våldsutsatthet bland kvinnor och män
i Sverige. Under året disputerade över
läkare Mariella Öberg, obstetriker
vid kvinnokliniken på Akademiska
sjukhuset och expert på NCK, med
sin avhandling Exposed to violence vid
Uppsala universitet.
NCK:s föreståndare professor
Gun Heimer, som varit chef för verk
samheten sedan starten av föregångaren
Rikskvinnocentrum 1994, gick i pension
i april och tackades senare av med

webbinariet Långsiktigt, fokuserat och
uthålligt – för kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter. Gun Heimer fortsätter
att arbeta som seniorprofessor vid
Uppsala universitet. Under perioden
april–oktober var verksamhetschef Åsa
Witkowski tillförordnad föreståndare.
Mäns våld mot kvinnor är en komplex
fråga som ställer krav på välfungerande
samverkan med andra myndigheter
och organisationer. Det stora intresset
för ökad kunskap för att bättre kunna
förebygga och upptäcka våld och stärka
skyddet för brottsoffer som vi sett under
pandemin ger hopp och kraft till NCK:s
fortsatta verksamhet. Det är viktigt för
framgång i det angelägna arbetet mot
våld och för att förbättra situationen för
våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Agneta Skoog Svanberg
Professor, tf föreståndare

Överst: I slutet av januari strömmade deltagarna till NCK:s introduktionsdagar i universitetshuset i Uppsala. Mitten: Webbkursen om våld har
nått upp till 50 000, 60 000 och 70 000 användare under året – vilket har uppmärksammats med seminarium och tårta. Nederst till vänster:
Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har varit rekordstort. Nederst till höger: NCK ligger på Akademiska sjukhusets område i Uppsala.
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Frågor om våld i
fokus under pandemin
Frågan om mäns våld mot kvinnor har hamnat i fokus under 2020, och många har
efterfrågat NCK:s kunskap. ”Under coronapandemin har våldet lyfts fram som en
effekt av ökad isolering”, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Under 2020 ökade efterfrågan på NCK:s
kunskap, i pandemins och isoleringens
spår. Det har funnits ett starkt sug efter
kunskap om hur coronapandemin har
påverkat situationen för de våldsutsatta
kvinnorna, och vad man rent konkret
kan göra för att hjälpa utsatta grupper.
Intresset från medier och myndig
heter tog fart direkt efter att restriktio
nerna började gälla i mars.
– Vi märker av att viljan är stor
hos myndigheter och andra aktörer
att samverka och göra sin del. Många
arbetsgivare har hört av sig med frågor
och oro kring att de måste hänvisa sina
medarbetare till hemarbete och därmed
ökad isolering, säger Åsa Witkowski.
Under året har NCK medverkat
vid flera paneldebatter och seminarier
med fokus på pandemins effekter på
våldsutsatta, och efterfrågan på infor
mationsmaterial har varit stor. Intresset
för NCK:s utbildningar har ökat, med
fler sökande än någonsin till de olika
kurserna. 2020 var också ett rekordår för
webbkursen om våld, introduktionskur
sen om våld i nära relationer som NCK
utvecklat i samarbete med Socialstyrel
sen och länsstyrelserna. När samhället
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började efterfråga digitala lösningar hade
NCK redan en webbutbildning på plats.
Nära dubbelt så många nya användare
kom till jämfört med året innan och
i december 2020 hade totalt 75 000
personer gått kursen.
Under våren formulerade NCK ett
antal råd och förslag på aktiva insatser
för att upptäcka och förebygga våldet.
– Ett huvudbudskap har varit att när
isoleringen ökar är det extra viktigt att
alla är uppmärksamma på våldet. Att
fler uppfattar signaler, kan slå larm och
vet vilket stöd som finns att få, både för
den som är utsatt och för den som möter
utsatta kvinnor i sitt arbete, säger Karin
Sandell, informationschef på NCK.

Komplex fråga
Från mediernas sida har den vanligaste
frågan varit om våldet har ökat i och
med pandemin, och om samtalen till
Kvinnofridslinjen blivit fler i och med
det. Frågor alltför komplexa att svara
enkelt ja eller nej på.
– Vi kan inte svara på frågan om våldet
har ökat utifrån statistiken till Kvinno
fridslinjen. Det vi kan se är att det finns
ett stort behov att ringa Kvinnof rids

linjen, och att fler än någonsin tidigare
ringde under 2020. Samtidigt har samta
len ökat under en period på flera år och
vi tog emot flest samtal under januari
2020, så vi kan inte koppla det bara till
pandemin, säger Karin Sandell.
Det kan också vara svårare att ringa
om man är isolerad tillsammans med
förövaren. Erfarenheten sedan tidigare
är att många kontaktar Kvinnofridslinjen
först när vardagen börjar igen.
Att intresset för våld i nära relationer
generellt har blivit större under pande
min syns även i mediestatistiken. Det
har rapporterats om våld i nära relatio
ner på nyhetsplats, men också i poddar
och i tv-serier. Under 2020 nämndes
NCK eller Kvinnofridslinjen i 1 531
artiklar i tidningar och inslag i radio och
tv, vilket är en ökning med 61 procent
jämfört med 2019. Ofta har medierna
publicerat information om Kvinnofrids
linjen i en faktaruta, i anslutning till en
artikel om mäns våld mot kvinnor.
– Eftersom det har skrivits väldigt
mycket om ämnet, har numret fått en
bra spridning och kännedomen om
Kvinnofridslinjen har blivit större, säger
Ylva Porsklev, pressekreterare på NCK.

På annandagen medverkade Åsa Witkowski från NCK i Nyhetsmorgon i TV4 och intervjuades
av Jessica Almenäs. Medverkade gjorde också Mia Rosengren, föreläsare och bloggare.

FYRA RÅD FÖR ATT UPPTÄCKA VÅLDET
Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Därför är det under pandemin mer angeläget än någonsin att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar
på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under krisen:
1.

BRYT ISOLERINGEN. Vi kan alla hjälpas åt och
ta vårt gemensamma samhällsansvar genom att hålla
kontakt med vänner och arbetskamrater. Knacka på hos
grannen för att bryta isoleringen och visa att du finns
där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö
även vid distansarbete.

2.

STÄLL FRÅGOR OM VÅLD. Alla inom till exempel
hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver kunna
se tecken på våld och ställa frågor om de uppfattar att
något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en
relation berättar sällan spontant, därför måste frågor
om våld ställas aktivt.

3.

SPRID KVINNOFRIDSLINJENS NUMMER.
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt.
Telefonen är bemannad av sjuksköterskor och sociono
mer som är vana att möta människor i kris. Förutom
den som är utsatt för våld är även anhöriga, vänner
och yrkesverksamma välkomna att ringa för stöd och
rådgivning.

4.

VAR UTHÅLLIG. Erfarenheten visar att många söker
hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till
hemmet. NCK räknar med att det kommer att finnas ett
uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är
över och det är samhällets skyldighet att tillhandah ålla
det. Att få rätt stöd – i allt från mötet med socialtjänsten
och Försäkringskassan till besöket på vårdcentralen eller
hos Polisen – kan vara livsavgörande.
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I mitten av mars kom
beslutet att Uppsala
universitet skulle övergå
till distansundervisning
och NCK ställde på kort
tid om till digital under
visning. Totalt har 1 345
personer gått NCK:s
kurser under året.
Kurserna på NCK har ofta deltagare
från hela landet. Det märktes därför
redan innan beslutet från Uppsala uni
versitet om distansundervisning kom
att det skulle bli svårt att genomföra
utbildningarna på plats.
Skiftet till digital undervisning gick
väldigt snabbt, i vissa fall från den ena
dagen till den andra.
– På en föreläsning för polisens ut
redare av brott i nära relationer började
alla deltagare plötsligt titta på sina te
lefoner. Det blev snabbt tydligt att det

Ett utmanande
utbildningsår
Ulla Albért, utbildningschef på NCK
Foto: Mikael Wallerstedt
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var en krissituation och alla var tvungna
att ta sig tillbaka till sina hemorter.
Nästa dag fortsatte vi kursen digitalt
utan att ha tid att anpassa momenten
men det gick bra och alla kunde genom
föra kursen, säger Ulla Albért.
Till övriga kurser har det pedagogis
ka upplägget på kort tid planerats om
och tack vare stöd från universitetets
IT-avdelning har övergången gått bra.
Alla kurser har kunnat genomföras
som planerat och studenterna har tagit
omställningen bra.
Efter nio månader med distans
undervisning har det blivit tydligt att
vissa kursmoment passar bättre för
digital undervisning än andra.
– Delar av det här kan vi ta tillvara
inför framtiden. Föreläsningarna
fungerar bra digitalt. Våra föreläsare
kommer från olika delar av landet och
det är ju bra om de inte alltid behöver
föreläsa på plats.
Den del som är svårast att få till
digitalt är diskussioner och samtal.
Seminarier sker nu både som samtal via
Zoom och som skriftliga diskussioner

via läroplattformen Studium.
– Det är viktigt att ge plats för sam
tal när man undervisar om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer
för att man ska kunna processa kunska
pen. Pedagogiskt är det bra att ses på
plats eftersom det är svårare att uppfat
ta signaler när man bara ser ansiktet på
en person. Studenterna säger även att
de saknar att träffas.
Under läsåret 2020 har 1 345 personer
gått NCK:s utbildningar.

Det har varit
ett annorlunda
utbildningsår som
utmanat oss alla.
Ulla Albért,
utbildningschef på NCK

Första kursen på avancerad nivå
Under 2020 gav NCK för första gång
en en universitetskurs på avancerad
nivå med fokus på särskild sårbarhet.
Syftet är att stärka yrkesverksamma
i arbetet med våldsutsatta personer
som är i en särskilt sårbar position. Det
kan bland annat handla om att ha en
funktionsnedsättning, att utsättas för
våld i samkönade relationer eller att
ha beroendeproblematik.
Kursen är tvärvetenskaplig med
föreläsare från olika discipliner,
bland annat sociologi, statsvetenskap
och medicin.
– Att kursen är på avancerad nivå
och tvärvetenskaplig ger deltagarna

större möjligheter att se ett brett
perspektiv. De får också möjlighet att
fundera över hur de ska implementera
kunskapen i sina verksamheter efter
kursen, säger Hadil Zainal Kamil,
kursledare.
Intresset har varit stort och kurs
delt agarna har haft olika akademisk
bakgrund, vilket har uppskattats.
– Det har bidragit med bredd
och djup vad gäller diskussionerna
under seminarierna, säger Hadil
Zainal Kamil.
Kursen ger 15 högskolepoäng
och gavs både på vår- och på höst
terminen.

Hadil Zainal Kamil
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Kunskapsbanken 10 år 		
firades med webbinarium

Åsa Witkowski, verksamhetschef, och Annika Engström, projektledare,
under det digitala seminariet som spelades in på Uppsala Konsert och Kongress.
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2020 fyllde NCK:s kunskapsbank tio år. Jubileet firades i
september med ett livesänt
webbinarium med aktuell
forskning inom området
mäns våld mot kvinnor.

Kunskapsbanken startades 2010 för att
på ett och samma ställe samla forskning
och erfarenhetsbaserad kunskap från
myndigheter om mäns våld mot kvin
nor, hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer.
Gun Heimer, seniorprofessor på
NCK, inledde jubileumswebbinariet
med att betona hur viktigt det är att
ställa frågor om våld, och att det i
NCK:s kunskapsbank finns metoder,
material och filmer för att yrkesverk
samma ska kunna göra det.
– Det är livsviktigt att få frågan om
våld, sa Gun Heimer.
Under dagen föreläste Marie
Eriksson, lektor i socialt arbete vid
Linnéuniversitetet, om kvinnors erfaren
het av mäns ekonomiska våld i nära
relationer. Viveka Enander, lektor i
socialt arbete vid Göteborgs universitet
och Karin Örmon, lektor i psykiatrisk
vård vid Malmö universitet, berättade
om en kartläggning av dödligt våld i
Västra Götaland. Båda är verksamma
vid Västra Götalandsregionens kompe
tenscentrum om våld i nära relationer.
Cecilia Fredlund, med dr och ST-läkare
i psykiatri vid Linköpings universitets
sjukhus, föreläste om sex som självskada
och PTSD som symtom på trauma.
NCK:s kunskapsbank på webben
är en ingång till forskningsområdet
mäns våld mot kvinnor, en länk mellan
forskning och praktik och en plattform
där myndigheternas arbete samlas på
ett och samma ställe.
– Det görs så mycket inom området
kvinnofrid. Risken är att kunskapen
hamnar i isolerade öar och inte når ut.
Eller att man som yrkesverksam inte
hinner sätta sig in i allt nytt. Men här
ska det finnas öppet för alla att ta del
av. Det ska vara lätt att orientera sig
och få en överblick, säger Annika
Engström, projektledare på NCK.
Den som söker på kunskapsbanken
ska kunna hitta aktuell kunskap, oavsett
om den behöver översikter, fördjupning
eller lärande exempel. Eller kontakt

uppgifter till en forskare de söker.
Syftet är att resultaten ska komma
dem som arbetar med frågorna till
del – så att de i sin tur kan göra situa
tionen bättre för våldsutsatta kvinnor
och barn.
Att NCK:s kunskapsbank även lyfter
andra myndigheters arbete ser Annika
Engström som en av dess största för
tjänster.
På NCK:s kunskapsbank finns dess
utom avdelningarna Webbstöd för
kommuner och Webbstöd för vården,
skapade i samverkan med länsstyrelserna
och Socialstyrelsen inom ramen för ett
regeringsuppdrag.
Kunskapsbanken fortsätter att växa
och utvecklas i takt med att kunskapen
ökar. Ylva Haraldsdotter är redaktör,
och lägger in nytt material och håller
innehållet uppdaterat. Över 2 000
publikationer av olika slag – rapporter,
avhandlingar, studier, forskarpresenta
tioner – finns tillgängliga på webbplatsen.
Mest efterfrågad är webbkursen om
våld, och därefter ämnesguiderna
med fakta och forskning om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer.
Antalet ämnesguider är uppe i över
70 stycken.
– Det är viktigt att informationen
är aktuell. Det arbetet pågår kontinuer
ligt, säger Ylva Haraldsdotter.

De fem mest besökta ämnes
guiderna i kunskapsbanken
under 2020:
1. Våld i nära relationer
2. Grov kvinnofridskränkning
3. Rättsprocessen
– från anmälan till åtal
4. Medicinska och psykosociala
konsekvenser av våld i nära
relationer
5. Dödligt våld i nära relationer
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Samtal till Kvinnofridslinjen
ökar för fjärde året i rad
Under 2020 har den nationella stödtelefonen Kvinnofrids
linjen som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid besvarat
46 723 samtal. Det är en ökning på drygt tio procent jämfört
med 2019. ”Det är en fortsatt trend som vi sett sedan 2017”,
säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.
I snitt har Kvinnofridslinjen besvarat
128 samtal per dygn under 2020 jämfört
med 116 samtal per dygn under 2019.
Sedan 2017 har antalet besvarade samtal
ökat med 56 procent. Förra årets ökning
syntes tydligt redan i januari som var den
månad som flest samtal besvarades.
En av orsakerna till ökningen tros vara
att allt fler känner till Kvinnofridslinjen.
NCK arbetar strategiskt med att nå ut
med information om Kvinnof ridslinjen
till så många som möjligt via medier, in
formationsmaterial och marknadsföring.
Bland annat har extra satsningar gjorts på
kampanjer på flera olika språk.
Under våren 2020 genomfördes en
nationell kännedomsmätning som visade
att 54 procent av de tillfrågade kvinnorna
känner till stödtelefonen, vilket är en ök
ning med 12 procentenheter jämfört med
senaste mätningen för två år sedan.
– Kännedomsmätningen visar även att
allt fler får information om stödtelefonen
via sin arbetsgivare. På NCK har vi märkt
av att fler arbetsgivare har en medveten
het kring våldsutsatthet, särskilt nu under
pandemin då hema rbete kan innebära
ökad utsatthet för den som lever med en
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våldsam partner, säger Åsa Witkowski.
Vid coronapandemins början för
beredde sig NCK på att samtalen till
Kvinnofridslinjen kunde komma att på
verkas. Än så länge har ingen förändring
i samtalen kunnat sättas i samband med
pandemin.
– Vi vet att isolering leder till ökad
våldsutsatthet samtidigt som det är svårare
att söka hjälp när förövarens kontroll
ökar, därför var det svårt att förutse
hur det skulle bli, säger Åsa Witkowski.
Just på grund av att det kan vara
svårare att söka hjälp har det under
pandemin varit viktigare än någonsin
att olika samhällsaktörer gör sin del
genom att ställa frågor om våld och
informera om vilken hjälp som finns
att få. NCK har under hösten märkt
av att trycket ökat på beställningar av
informationsmaterial om Kvinnofrids
linjen.
NCK har fortsatt beredskap för att
antalet samtal till Kvinnofridslinjen kan
komma att öka i samband med pandemin.
Tidigare erfarenheter visar att många
våldsutsatta söker hjälp efter perioder
då man varit hänvisad till hemmet.

Vi vet att isolering leder till
ökad våldsutsatthet samtidigt
som det är svårare att söka hjälp
när förövarens kontroll ökar.
Åsa Witkowski

KVINNOFRIDSLINJEN 020-50 50 50
• är en nationell stödtelefon för våldsutsatta
kvinnor. Även närstående och yrkesverksamma
som möter våldsutsatta är välkomna att ringa
• har öppet dygnet runt
• erbjuder anonymitet
• är kostnadsfri att ringa
www.kvinnofridslinjen.se
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Ett rekordår för
webbkursen om våld
Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent
jämfört med 2019. I december 2020 hade totalt 75 000 personer gått kursen. Och överlag
är användarna mycket nöjda, visar den användarundersökning som gjordes under året.

Antalet användare av webbkursen har ökat under året – och de ger
genomgående högt betyg åt kursen. Annika Engström är projektledare.

50 000 firades med seminarium
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I februari 2020 anordnade NCK ett seminarium för att uppmärksamma att 50 000
personer då hade gått webbkursen om våld.
Professor Gun Heimer inledde seminariet
med att betona vikten av att arbetet mot
våld bygger på forskning och erfarenhet.
Dagen fylldes sedan med goda exempel
på hur kursen används i verksamheter
i olika delar av landet.
Sjuksköterskorna Tove Spångberg och
Fanny Sundin berättade om hur de med
hjälp av webbkursen genomfört en utbildningsinsats på akutsjukvårdens intermediär
avdelning, AIMA, på Akademiska sjukhuset
i Uppsala. Hannah Kejerhag Oldenmark,
utvecklingsledare på Länsstyrelsen Väs-

ternorrland, presenterade hur de arbetat
strategiskt för att sprida kursen och bland
annat satsat på att utbilda utbildare ute i
verksamheterna. Från Norrtälje kommun
medverkade Charlie Lundgren, strateg på
Norrtälje kommun.
Den största gruppen användare,
33 procent, arbetar inom socialtjänsten
och 19 procent kommer från hälso- och sjuk
vården samt tandvården. Men det finns även
andra verksamheter som har stor användning
av kursen. Sara Strandberg, kompetens
utvecklare på Försäkringskassan berättade
vid seminariet om hur myndigheten har lagt
upp kursen på sitt intranät och använder den
som en del av sina internutbildningar.

För att göra grundläggande kunskap om
våld tillgänglig på bred front utvecklade
NCK i samverkan med Socialstyrelsen
och länsstyrelserna Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer för fyra år
sedan. Kursen, som är kostnadsfri och
öppen för alla, ger en introduktion
till kunskapsområdet mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer.
I kursen får deltagarna följa ett
fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna.
I fyra avsnitt beskrivs våldets omfatt
ning, uttryck och konsekvenser men
också olika samhällsaktörers ansvar.
Man kan gå kursen enskilt vid den egna
datorn eller i grupp, till exempel vid
arbetsplatsträffar.
De senaste åren har kursen haft
cirka 14 000 nya användare varje år
men under 2020 var det drygt 26 000
som registrerade sig.
– Att det redan fanns en digital
utbildning om våld att använda när
pandemin kom och samhället gick
över till distansarbete och digital
undervisning spelar säkert in, säger
Annika Engström, projektledare
på NCK.
En av de grupper som ökar mest
bland användarna är studenter. Webb
kursen används av lärare både på
gymnasie- och högskolen ivå. 2018
ändrades högskole f örordningen och

ämnet mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer är nu obligatoriskt på
åtta olika grundutbildningar, vilket har
bidragit till att webbkursen används allt
mer i undervisning.
En annan anledning till ökningen
tros vara att enskilda arbetsgivare och
chefer har tagit beslut om att alla an
ställda ska gå webbkursen om våld.
– NCK gjorde under våren 2020 en
användarundersökning och där angav
62 procent att de blivit uppmanade att
gå kursen. Det visar att arbetsgivarna
i allt högre grad tar ansvar för att de
anställda får kunskapen. Beslut från
chefsnivå ger effekt, säger Annika
Engström.

Högt betyg
De som svarade i användarundersök
ningen gav genomgående högt betyg åt
kursen. Över 95 procent tyckte den var
”mycket bra” eller ”bra”.
Överlag upplever respondenterna att
kursens innehåll varit relevant för deras
yrkesutövning. På frågan om de har fått
ökad kunskap om mäns våld mot kvin
nor genom kursen svarar 96,5 procent
”ja” eller ”till viss del”.
Webbkursen om våld kan genomföras
enskilt eller i grupp. Andelen som har
gått kursen i grupp har minskat sedan
2017, då en motsvarande undersökning
gjordes. Samtidigt efterfrågar respon

denterna mer diskussion och samtal med
sina kollegor i samband med att de gör
utbildningen.

Diskussion i grupp
Att antalet gruppanvändare minskat
under coronavåren 2020 är inte kon
stigt, säger Annika Engström. Men hon
tycker att gruppspåret bör lyftas fram
tydligare. De kursledarutbildningar som
erbjöds under 2017 och 2018 ska också
återupptas i någon form.
– Det finns många fördelar med att
gå just gruppspåret och använda den
manual vi har tagit fram. Ett annat
sätt är att gå kursen enskilt och sedan
diskutera i grupp. Genom diskus
sion och samtal med kollegorna kan
innehållet bättre kopplas till den egna
verksamheten. Vilket är centralt för att
kunskapen ska kunna omvandlas till
praktiskt arbete och konkreta rutiner,
säger Annika Engström och tillägger:
– Webbkursen har sedan starten
utvecklats och uppdaterats och det är
ett arbete som fortskrider.
– Vi arbetar just nu på att uppdatera
en del av expertfi lmerna. Användar
undersökningen har också visat på
olika önskemål, som mer yrkesspecifik
information och fler översättningar till
engelska, vilket kommer längre fram,
säger Annika Engström.
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Ökat tryck på beställningarna

2 miljoner visningar
av informationsfilm
NCK:s informationsfilm om Kvinnofridslinjen som togs
fram för att visas på Anslagstavlan på SVT har även visats
över 2 miljoner gånger på Youtube.

Allt fler känner till Kvinnofridslinjen och allt fler beställer
informationsmaterial till sina verksamheter.
Det material som går åt mest är affischer och informa
tionskort. Bland de verksamheter som beställer finns
kommuner, hälso- och sjukvård, hyresvärdar och skolor.
– Kvinnofridslinjens nummer syns i väntrum, trapp
uppgångar, bibliotek och apotek, säger Johanna Nivala,
projektkoordinator på NCK, som administrerar packningen
av material.
Flera myndigheter finns även bland beställarna, bland
annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Statens
servicecenter. Under hösten har Migrationsverket gjort
en stor beställning av affischer och informationskort som
kommer att placeras ut på samtliga servicecenter, boenden
och förvar.
Inför FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor
25 november, som inleder kampanjperioden ”16 days
against gender-based violence” över hela världen har
packningen gått på högvarv, berättar Johanna Nivala:
– Det har varit ett ökat tryck och det har särskilt
varit olika verksamheter inom hälso- och sjukv ården
som har beställt material inför ”Vårdens vecka mot våld”
som genomförs inom flera regioner runt om i landet.

Informationsfilmen kan laddas ner från NCK:s webbplats
där det även finns versioner på engelska, arabiska, farsi,
spanska, somaliska och thailändska. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version. Dessutom
finns en animerad film med information om stödtelefonen
på flera olika språk.
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NCK:s magasin Att arbeta mot våld kom i ett
fjärde nummer. Denna gång var temat utbildning.
Samtliga nummer finns att beställa kostnadsfritt
från info@nck.uu.se.

m
i he

30

språk, inklusive punktskrift,
har Kvinnofridslinjens informationskort
översatts till. 2020 tillkom pashto. Under
året tog NCK emot 861 beställningar av
kort och annat informationsmaterial via
www.kvinnofridslinjen.se.
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Våld och otrygghet
tema i Alkoholrapporten
Även Systembolaget medverkade aktivt i arbetet för att öka
kunskapen om våld och att sprida information om Kvinnofrids
linjen under året.
2020 års utgåva av Alkoholrapporten hade fokus på alkohol i relation
till våld och otrygghet och lyfte fram NCK:s verksamhet i ett av reportagen. NCK medverkade dessutom i webbsända seminarier samt
i en expertchatt om våld i anslutning till lanseringen, och inbjöds
senare till ett rundabordssamtal tillsammans med representanter för
Systembolagets ledning, Polisen, idéburen sektor samt riksdagsledamöter för att diskutera frågan.
Under hösten inleddes ett samarbete för att tillhandahålla informationsmaterial om Kvinnofridslinjen i Systembolagets butiker och ett
pilotprojekt genomfördes på ett antal utvalda försäljningsställen.

Bokpaket följdes upp med goda exempel
Vid ett digitalt seminarium i mitten av september följdes utbildningssatsningen ”Bokpaket till 1000!” upp. Fokus låg på att lyfta fram goda exempel
på hur bokpaketen har kommit till användning under året som gått, och
inspireras och lära av varandras arbete om våld inom olika verksamheter.
”Bokpaket till 1000!” startade på FN:s dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor 25 november 2019. Tusen chefer i Uppsala län fick ett paket med
utbildningsmaterial om våld, med särskild fördjupning om hedersrelaterat
våld och förtryck. Bakom satsningen stod Länsstyrelsen Uppsala län i
samarbete med NCK.
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Utsatthet i ung
ålder stor riskfaktor
för upprepat våld

Temavecka mot våld
Varje år i slutet av november eller
början av december uppmärksammar
regioner runt om i landet ”Vårdens
vecka mot våld”.

För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt
våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt
våld även som vuxen. Det är ett av flera resultat i Mariella
Öbergs avhandling Exposed to violence.

Överläkare Mariella Öberg är obstetriker
vid kvinnokliniken på Akademiska sjuk
huset och expert på Nationellt centrum
för kvinnofrid. Hon disputerade med
sin avhandling vid Uppsala universitet i
oktober 2020. Den innehåller fyra olika
delstudier som kartlägger olika aspekter
av våldsutsatthet bland kvinnor och män
i Sverige.
Den första delstudien undersöker
erfarenheter av partnerrelaterat våld hos
kvinnliga patienter på familjeplanerings
mottagningen på Akademiska sjukhuset.
I studien fick 1 226 kvinnor från 15 år och
uppåt som sökte för abort och kvinnor
som sökte preventivmedelsrådgivning
svara på en enkät och intervjuas av
personal om erfarenheter av våld.
Av de kvinnor som sökte för abort
hade 29 procent erfarenhet av partner
relaterat våld, jämfört med 22 procent
av de kvinnor som sökte för preventiv
medelsrådgivning. Hos kvinnor som
genomgått upprepade aborter hade
51 procent erfarenheter av partner
relaterat våld.
– Tidigare studier visar på liknande
resultat men att det var så pass många
var ändå förvånande. Det visar att
det är bra att ställa frågor om våld
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inom hälso- och sjukvården, säger
Mariella Öberg.
27 procent av kvinnorna hade även
erfarenheter av sexuellt våld och
majoriteten av dem var yngre än 18 år.
– Att det är så många unga männi
skor som är drabbade av sexuellt våld
pekar på hur viktigt det är med vålds
preventiva insatser bland barn och
tonåringar. Där tror jag skolan spelar
en viktig roll, säger Mariella Öberg.
Två av avhandlingens studier är en
del i forskningsprojektet Våld och hälsa
vid NCK, institutionen för kvinnors
och barns hälsa vid Uppsala universitet
och institutionen för socialt arbete vid
Umeå universitet. I projektet genom
fördes en befolkningsundersökning där
10 000 kvinnor och 10 000 män mellan
18 och 74 år bjöds in att besvara en
enkät om erfarenheter av våld.
En aspekt som undersöktes var
kopplingen mellan flickors och
kvinnors utsatthet för psykiskt, fysiskt
och sexuellt våld i barndomen och
utsatthet för sexuellt våld i vuxen ålder.
– Tidigare internationella studier
har endast undersökt sexuellt våld i
barndomen och senare utsatthet i
vuxen ålder men här tog vi med alla

typer av våldsutsatthet i barndomen,
säger Mariella Öberg.
Det framkom att det finns en högre
risk att utsättas för sexuellt våld i vuxen
ålder om man utsatts för någon form av
våld i barndomen. Störst är risken om
man har utsatts för sexuellt våld i kom
bination med andra typer av våld.
Erfarenheter av sexuellt våld i vuxen
ålder var vanligare bland kvinnor som
var ensamstående, arbetslösa eller hade
haft socialbidrag. Högre utbildning
visade sig även vara en riskfaktor.
– Det går inte att säkert säga varför
högre utbildning är en riskfaktor men
en förklaring skulle kunna vara att vi
lever i ett jämställt land vilket gör att
kvinnor i hög grad befinner sig ute i
offentliga miljöer.
Mariella Öberg menar att resultaten
i avhandlingen är en pusselbit men att
det behövs vidare studier när det gäller
preventiva insatser.
– Vi vet att många är drabbade av
våld i barndomen och ungdomen. För
en stor grupp upprepas våldet senare i
livet men inte för alla. Vad finns det för
skyddande faktorer för att det inte ska
upprepas igen? Är de insatser som görs
i dag effektiva?

Att det är så många unga
människor som är drabbade
av sexuellt våld pekar på hur
viktigt det är med vålds
preventiva insatser bland
barn och tonåringar.
Mariella Öberg

Mariella Öberg och hennes avhandling Exposed to Violence.

Under veckan arrangeras informationskampanjer,
utbildningar och andra aktiviteter.
– Intresset för att vara med och lyfta frågan om våld
under en kampanjvecka har ökat, både inom hälso- och
sjukvården och tandvården. Det är ett bra tillfälle att
satsa extra både på utbildningsinsatser för medarbetare
och på att sprida information om Kvinnofridslinjen till
patienter, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.
Veckan knyter an till den globala kampanjperioden
”16 days against violence” i anslutning till FN:s inter
nationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor
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 om
händertagandet av våldsutsatta kvinnor.
NCK erbjuder informa
tionsmaterial och filmer till
regionerna för visning i vänt
rum och sociala medier. År
2020 visade flera regioner en
informationsfilm om Kvinno
fridslinjen på tv-skärmarna i
samtliga väntrum.
I Region Uppsala ordnade
flera förvaltningar egna aktivite
ter. NCK ansvarade under veck
an för Akademiska sjukhusets
konto på Instagram och kombi
nerade bilder från verksamheten
med en fråget ävling om våld.
– Det visade sig att vi fick
in tävlingssvar även från andra
håll i Sverige. Det gav oss idén
att inför kampanjveckan 2021
uppmana alla att lägga upp sina
aktiviteter på Instagram med
hasht aggen #vårdensveckamotvåld,
för att visa på det stora engage
manget och inspirera varandra,
säger Karin Sandell.
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Gun Heimer
tackades av med
webbinarium
I december tackades professor Gun Heimer av som föreståndare för
NCK med ett webbinarium. Medverkade gjorde bland andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, landshövding Göran Enander, sjukhus
direktör Eric Wahlberg och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.
Karin Sandell och Gun Heimer vid avtackningen. Deltog digitalt gjorde bland andra Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Eric Wahlberg,
sjukhusdirektör, Steven Lucas, docent i pediatrik vid Uppsala universitet, Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, Annika Qarlsson,
riksdagsledamot, Lars Nylén, tidigare länspolismästare, rikskriminalchef och generaldirektör, Vivanne Macdisi, landstingsråd, Göran Enander,
landshövding i Uppsala län, Kerstin Nilsson, seniorprofessor vid Örebro universitet, och Eva Lundström, överåklagare och områdeschef.

Gun Heimer, som varit chef för verk
samheten sedan starten av föregångaren
Rikskvinnocentrum 1994, tackades av
med webbinariet Långsiktigt, fokuserat
och uthålligt – för kvinnors hälsa och
mänskliga rättigheter. Jämställdhets
minister Åsa Lindhagen inledde efter
middagen.
– Det finns få saker som är så viktiga
att engagera sig i som mäns våld mot
kvinnor, våld i nära relationer och heders
relaterat våld och förtryck. Det är frågor
som har avgörande betydelse för männi
skors liv och kan ibland även rädda liv,
sa hon.
Den röda tråden för webbinariet var
vikten av kunskap och utbildning om
våld, något som Gun Heimer enträget
arbetat för.
– Du visar tydligt hur samhället ser
ut och vad som behöver göras och har
lyft att det är kunskap hos yrkesverk
samma och politiker som är nyckeln
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till förändring, sade Åsa Lindhagen.
Att ge yrkesverksamma som möter
våldsutsatta i sitt arbete rätt verktyg
togs upp av flera av de medverkande,
bland annat Eva Åkesson, rektor vid
Uppsala universitet. Hon lyfte även
NCK:s unika organisation med dubbel
tillhörighet till Uppsala universitet
och Akademiska sjukhuset vilket ger
närhet till både forskning och praktik.
– Tack vare ditt outtröttliga enga
gemang har NCK blivit ett nationellt
kunskapscentrum, sa Eva Åkesson.
Hon belyste även arbetet med att samla
aktuell forskning och tillgänglig kun
skap från olika myndigheter i NCK:s
kunskapsbank.
– Efter metoo blev efterfrågan på
fakta och forskning om våldet stor och
där har NCK tagit en självklar roll, sa
Eva Åkesson.
Göran Enander, landshövding i
Uppsala län, talade om vilken betydelse

NCK har för arbetet mot våld.
– Våra kommuner, myndigheter
och civilsamhället använder NCK:s
utbildningar och material, inte bara i
Uppsala län utan i hela landet. Vi har
en lång väg att gå och vi behöver öka
kunskapen hela tiden.
Gun Heimers forskning, från
avhandlingen om hormoner under
klimakteriet till prevalensstudien
Våld och hälsa, belystes genom
Kerstin Nilsson, som var Gun Heimers
första doktorand och numera är senior
professor vid Örebro universitet, och
Steven Lucas, docent i pediatrik vid
Uppsala universitet.
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör
vid Akademiska sjukhuset tackade
särskilt för det kliniska arbetet.
– Du är en fantastisk förebild
för vårdens arbete i hela Sverige.
Vi känner att Akademiska sjukhuset
har växt genom ditt arbete.

Från NCK talade verksamhetschef
Åsa Witkowski och utbildningschef
Ulla Albért. Från politiskt håll med
verkade Annika Qarlsson, riksdags
ledamot (C), och Vivianne Macdisi,
regionråd (S), som båda har suttit i
NCK:s referensråd. De uppmärksam
made att NCK tillhandahåller kunskap
och fakta men även bidrar till bättre
strukturer och samverkan i samhället.
Gun Heimers arbete för samverkan
mellan myndigheter var något som
syntes tydligt under eftermiddagen.
Eva Lundström, överåklagare och
områdeschef, och Lars Nylén, tidigare
länspolismästare, rikskriminalchef och
generaldirektör, belyste båda hur sam
arbetet har lett till framsteg i arbetet
mot våld.
Moderatorer var Karin Sandell,
informationschef, och Annika
Engström, projektledare, NCK.

”Ett starkt lag”
– bok om NCK:s arbete för kvinnofrid
I samband med att Gun Heimer avtackades som föreståndare gav NCK
ut boken Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid.
Boken skildrar verksamheten
under 25 år, från starten med
Rikskvinnocentrum 1994 och vidare
fram till idag, när NCK är ett nationellt
kunskapscentrum. Gun Heimer har
varit föreståndare under hela perioden och kan se tillbaka på dynamiska
år. Så mycket har hänt på NCK, inom
samtliga områden: forskning, utbildning och klinisk verksamhet.
Attityden i samhället har förändrats. Våld mot kvinnor ses i dag som

en samhällsfråga att ta på största
allvar. I den processen har NCK
– och Gun Heimer – haft en viktig
roll. Även om hon själv helst fram
håller sina medarbetare och det
viktiga samarbetet mellan
enheterna.
– Alla är experter
på NCK. Alla har
spjutspetskompetens
på sina respektive
områden. Det ger
ett starkt lag, säger
Gun Heimer i bokens
första kapitel.
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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, forskning,
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 samköna
de relationer.

Organisatoriskt har centret två till
hörigheter: Uppsala universitet och
Akademiska sjukhuset i Region Upp
sala. Universitetsdelen är inriktad på
forskning och utbildning, den kliniska
delen bedriver praktiskt inriktad verk
samhet genom kvinnofridsmottagning
en och den nationella stödtelefonen
Kvinnofridslinjen.
Den unika sammansättningen gör
att NCK har en verklighetsförankrad
förståelse för kvinnors våldsutsatthet.
Den ger också stora möjligheter till
kontinuerligt lärande och utveckling.
NCK arbetar ständigt med att ta fram
nya metoder som bygger på forskning,
prövas i klinisk verklighet och utvärde
ras 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 underställd rektor för Uppsala universitet
och sjukhusdirektören för Akademiska
sjukhuset.
NCK:s referensråd hade ett sam
manträde under året. Ledamöterna i
referensrådet samt NCK:s vetenskap
liga råd har avtackats i samband med
att den tidigare föreståndaren gått i
pension.
Verksamheten är samlad i gemen
samma lokaler på Akademiska sjuk
huset i Uppsala.

Staben samlar de adminis
trativa 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 2020 fortsatte det löpande
arbetet med ekonomi, personalfrågor,
arbetsmiljö och likabehandling, IT,
lokaler samt andra servicefrågor. Staben
sammanställer remissvar och arbetar
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Vetenskapligt råd
Stab

Kvinnofridsenheten

Stab

Kvinnofridsmottagningen
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.

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 likabe
handlingsgrupp fortsatte under året
sitt arbete 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 2020.
Inom likabehandlingsområdet strävar
NCK efter en jämnare könsfördelning.
NCK:s kliniska verksamhet har, efter
uttryckliga önskemål från patienter,
enbart kvinnliga anställda. Patienternas
önskemål i detta är av stor vikt och
kommer inte att frångås.

Referensråd

Föreståndare

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
Intresset för utbildning om våld fortsatte att öka under 2020, trots att alla kurser
måste läggas om till digital undervisning. Växlingen skedde i stort sett från en dag
till en annan mitt under terminen. Detta innebar en stor förändring både för kurs
deltagarna och för utbildningsenhetens medarbetare som fick en ökad arbetsbelast
ning. De utvärderingar som har gjorts under året visar dock att omställningen kunde
genomföras med bibehållen kvalitet.
Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s
verksamhet. Ökad kompetens är en av
görande framgångsfaktor för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
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 våldsutsatta
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
kontinuerligt med att kvalitetssäkra
utbildningarna samt med att inventera
och utveckla pedagogiskt material för
kunskapsområdet. Diskussioner och
reflektionsövningar är en viktig del vid
utbildning om mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer, och ämnet
väcker många tankar och känslor. Därför
var det en särskild utmaning under 2020
att snabbt anpassa utbildningarna och
endast undervisa via det digitala verkty
get Zoom, utan möjlighet till personliga
möten med deltagarna.
En övergång till universitetets nya
lärplattform Studium/Canvas genom
fördes också under året.
Under 2020 startade den kurs på
avancerad nivå, Mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer med fokus på
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särskild sårbarhet, 15 hp, som utvecklats
under 2019.
NCK medverkar även med föreläs
ningar vid konferenser, utbildningar
och seminarier. Se bilagorna 2 och 3.

halvfart kvällstid i tio veckor i samar
bete med institutionen för kvinnors
och barns hälsa vid Uppsala universitet.
Examination sker genom individuell
hemtentamen.

Mäns våld mot kvinnor
– högskolepedagogisk utbildning

Fristående kurs, avancerad nivå

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer
ett obligatoriskt krav i examensbeskriv
ningarna för grundutbildningarna som
leder till fysioterapeutexamen, sjukskö
terskeexamen, socionomexamen, jurist
examen, läkarexamen, psykologexamen
och tandläkarexamen. Från 2019 gäller
detta även tandhygienistexamen.
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 att undervisa om våld
för universitets- och högskolelärare och
programansvariga.

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 höstterminen. Kursen
avser att ge grundläggande kunskap i
ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Den ges på

Mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer med fokus på
särskild sårbarhet, avancerad
nivå, 15 hp
Kursen gavs både vår- och hösttermin,
dagtid på halvfart med tre inplanerade
kurstillfällen. Kursen syftar till att ge
fördjupade kunskaper om och förmåga
att tillämpa relevanta teoribildning
ar och metoder inom verksamheter
som möter våldsutsatta personer. Den
genomförs i samarbete med institutio
nen 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
Under 2020 gavs kursen vår- och
hösttermin. Kursen är en valbar kurs
på sjuksköterskeprogrammet. Kursen
genomfördes i samarbete med institu
tionen för folkhälso- och vårdvetenskap
vid Uppsala universitet. Examination
sker genom hemtentamen och deltagan
de i obligatorisk undervisning.

Under 2020 startade en ny kurs på avancerad
nivå, Mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp.

UPPDRAGSUTBILDNING
Mäns våld mot kvinnor – tvär
professionell kurs för yrkesverk
samma, 15 hp
Den yrkesövergripande nationella
utbildningen avser att ge grund
läggande och fördjupad kunskap inom
kompetensområdet mäns våld mot
kvinnor. Under 2020 gavs den med två
kursstarter. Målgruppen är yrkesverk
samma i vården, socialtjänsten, rätts
väsendet eller idéburna organisationer.
Examination sker i form av individu
ella hemuppgifter samt obligatoriskt
deltagande i undervisningen. Kursen
genomfördes i samarbete med institu
tionen för kvinnors och barns hälsa vid
Uppsala universitet.

Brott i nära relationer
– utredningsmetodik 4,5 hp
I samarbete med Polismyndigheten
och i samverkan med avdelningen för
uppdragsutbildning vid Uppsala
universitet genomförs kursen Brott i
nära relationer – utredningsmetodik 4,5
hp. Kursen är inriktad på utrednings
metodik inom området. Kursen belyser
hur en förundersökning bör bedrivas
för att uppfylla det så kallade utred
ningskravet om en allsidig, bred och
objektivt bedriven förundersökning.
Kursen hanterar förhör och andra bevis
säkrande åtgärder. Kursen belyser även
brottsförebyggande frågor. Examination
sker genom individuell hemtentamen.
Under 2020 genomfördes två kurser.

Mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer. Högskolepedagogisk
kurs för universitetslärare (universitetskurs utan högskolepoäng)
Inom ramen för ett regeringsuppdrag

har NCK utvecklat en högskolepedago
gisk kurs med inriktning mot att under
visa om våld för universitetslärare och
programansvariga. Kursen utvecklades
under 2020 till att bestå av en basmodul
på två dagar, samt fördjupningsmoduler
dels i form av en digital plattform med
framför allt pedagogiskt material dels
ämnesfördjupande temadagar.
Under 2020 gavs basmodulen vid tre
tillfällen, varav två digitalt. En temadag
genomfördes i form av ett webbinarium
om vilken kunskap som krävs för att
ställa frågor om våldsutsatthet. Dessut
om öppnades en digital lärplattform för
lärare som gått basmodulen.

Medverkan i utbildningar vid
universitet och högskolor
NCK har även under 2020 medverkat i
flera grund- och specialistutbildningar
vid olika universitet och högskolor till
yrken där man möter våldsutsatta
kvinnor, deras barn eller förövarna.
Se bilaga 3.

Utredningsmetodik med fokus på
brott mot barn och ungdomar
Liksom tidigare år har NCK under
2020 medverkat med föreläsningar på
kursen Brott mot barn och ungdomar, steg
1, utredningsmetodik, 15 hp för poliser.
Kursen är en vidareutbildning som ges
vid institutionen för kvinnor och barns
hälsa i samverkan med avdelningen för
uppdragsutbildning vid Uppsala univer
sitet på uppdrag av Polismyndigheten.

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 relatio

ner. Syftet är att höja den grundläggan
de kompetensen hos yrkesverksamma i
hela landet. Webbkursen har fått bred
spridning sedan starten 2016. Under
2020 tillkom 26 000 nya användare
och i slutet av 2020 hade över 75 000
personer registrerat sig på kursen.
En användarundersökning genomför
des under våren 2020. Av de drygt 1 100
personer som svarade ansåg 95 procent
att den var ”mycket bra” eller ”bra”.
Webbkursen utgör en del av ett större
utbildningskoncept. Den kan antingen
genomföras individuellt eller i grupp och
en utbildningsmanual har tagits fram för
att underlätta gruppundervisning. NCK
ansvarar för driften och den fortsatta
utvecklingen av kursen.
Läs mer på sidan 14–15.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR
OCH UPPDRAG
Liksom tidigare år arrangerade NCK
2020 nationella introduktionsdagar
med föreläsningar för yrkesverksamma
under tre dagar: Våldsutsatta kvinnor –
samhällets ansvar. Introduktionsdagarna
hölls i januari med 184 deltagare.

2020
såldes 1 363 exemplar
av NCK:s lärobok
Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar.
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Forskning och
metodutveckling

I oktober 2020 disputerade överläkare Mariella
Öberg på avhandlingen Exposed to Violence
vid Uppsala universitet.

Forskningen och metodutvecklingen på NCK är knutna till den kliniska verk
samheten. Syftet är att höja kvaliteten på stödet till våldsutsatta kvinnor genom
att utveckla nya rutiner och metoder som bygger på vetenskaplig grund.
FORSKNINGSPROJEKT
Våld och hälsa
Under 2020 fortsatte arbetet med
forskningsprojektet Kvinnors och mäns
utsatthet för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv – En nationell studie
i samarbete med institutionen för
kvinnors och barns hälsa vid Uppsala
universitet och institutionen för
socialt arbete vid Umeå universitet.
I den nationella prevalensstudien som
genomfördes 2011–2012 inbjöds 10 000
kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74
år att delta i en enkät- och register
undersökning om våldsutsatthet under
barndomen, tonåren och vuxenlivet.
Syftet med forskningsprojektet är att
belysa kvinnors och mäns utsatthet för
sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i ett
livstidsperspektiv, och även koppling
en mellan utsatthet för våld och olika
indikatorer på ohälsa.
Basrapporten, Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och
mäns våldsutsatthet samt kopplingen till
hälsa (NCK-rapport 2014:1) publicer
ades 2014.
Två doktorandprojekt som bygger
vidare på den nationella prevalens
studien har pågått under 2020.
I det första doktorandprojektet, vid
NCK och institutionen för kvinnors och
barns hälsa vid Uppsala universitet, har
våld mot kvinnor med särskild inrikt
ning på sexuella övergrepp studerats.
I oktober 2020 disputerade överläka
re Mariella Öberg på avhandl ingen
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Exposed to Violence (Acta Universitatis
Upsaliensis 2020) vid Uppsala universi
tet. Läs mer om detta på sidan 18.
I det andra doktorandprojektet vid
NCK och institutionen för socialt arbete
vid Umeå universitet studeras karak
täristiska mönster av utsatthet i nära
relationer utifrån ett livs- och befolk
ningsperspektiv. Fokus är att undersöka
förekomsten av utsatthet för våld i nära
relationer i barndomen, under tonårs
tiden och i vuxenlivet med beaktande
av sociodemografiska- och psykosociala
levnadsomständigheter. Vidare är syftet
att analysera mönster av utsatthet för
våld från närstående i relation till social,
fysisk och psykisk ohälsa.

Sexuella övergrepp
Ett forskningssamarbete pågår med
forskare vid Enheten för sexuell hälsa
och hivprevention vid Folkhälsomyn
digheten. Arbetet är fokuserat kring
sexuella trakasserier och våld från
undersökningen SRHR2017.

Rådgivning
Under året har arbetet med rådgivning
till myndigheter och universitet i
forskningsfrågor fortsatt.

VETENSKAPLIGT RÅD
NCK:s vetenskapliga råd ska bistå
centrumet med stöd i forsknings- och
metodutvecklingsfrågor. Det tidigare
rådet har avslutats i avvaktan på ny
chefstillsättning.

METODUTVECKLING
Omhändertagande efter
sexuella övergrepp
Arbetet med Nationellt handlingsprogram
för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp
fortsätter i samarbete med forskare vid
Nationellt forensiskt centrum (NFC)
och Linköpings universitet, Polismyn
digheten och Åklagarmyndigheten.
Guide för spårsäkring efter sexuella
övergrepp som ingår i handlingspro
grammet uppdateras kontinuerligt i
samarbete med NFC.
Det nära samarbetet med NFC säker
ställer en korrekt spårsäkring i vården
då proverna som analyseras av NFC
noggrant följs avseende kvalitet. NFC
tar regelbundet fram nya instruktioner
till spårsäkringssatsen för att möjliggöra
bästa förutsättningar för spårsäkring
och ansvarar för detta vid revidering
av spårsäkringssatsen. I arbetet med
polisens metodstöd och riktlinjer för
hantering av spårsäkringssatsen svarar
NCK regelbundet på frågor som rör det
operativa arbetet.

Kvinnofridslinjen
Arbetet med att utveckla och följa upp
det tekniska stödet för telefonrådgiv
ningen, kvalitetssäkring av samtalen,
utbildning av personalen samt informa
tionssatsningar har fortsatt under året.
NCK fick i april i uppdrag av regeringen
att fortsätta utveckla Kvinnofridslinjen
under 2020 i enlighet med Uppdrag att

stärka och utveckla den nationella
stödtelefonen för våldsutsatta m.m.
(A2019/01272/JÄM). Uppdraget redo
visas sista mars 2021.

Riktlinjer för våldsutsatta
medarbetare
NCK har under många år uppmärk
sammat arbetsplatsens betydelse för
våldsutsatta kvinnor. Efter en studie
bland kvinnliga anställda i Landstinget
i Uppsala län, som visade att en fjärdedel
uppgav att de utsatts för våld i en nära
relation, fick NCK 2009 i uppdrag att i
utveckla ett handlingsprogram för che
fer och HR i landstinget. Handlingspro
grammet ger grundläggande vägledning
vid bemötande av anställda som utsatts
för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
Det har sedan dess reviderats flera gånger
och har utgjort modell för motsvarande
planer runt om i landet.
I samband med att många under
pandemin 2020 har varit hänv isade
till hemarbete i större utsträckning
än tidigare har frågan aktualiserats
ytterligare. Flera arbetsgivare och även
företag som erbjuder företagshälsovård
kontaktade under året NCK för att få
rådgivning i framtagandet av rutiner
för att identifiera och erbjuda stöd till
våldsutsatta medarbetare.

Att ställa frågan om våld
– Uppsalamodellen
NCK:s långsiktiga och strategiska
forskning och utvecklingsarbete för
hälso- och sjukvårdens omhänder
tagande av våldsutsatta kvinnor har
resulterat i Uppsalamodellen, en

modell med rutiner och grundläggan
de strukturer för att ställa frågor om
våldsutsatthet och kunna ge adekvat
vård till patienter som utsatts för våld.
Arbetet med modellen beskrivs närmare
i rapporten Uppsalamodellen – att möta
våldsutsatta kvinnor inom hälso- och
sjukvården (NCK-rapport 2017:1)
Uppsalamodellen pekar på fyra
grund läggande framgångsfaktorer i
arbetet med våldsutsatta kvinnor:
kunskap, rutiner, kontinuerlig uppfölj
ning och samverkan. Den kvalitativa
utvärdering som gjorts visar att arbetet
mot våldet måste vara långsiktigt,
fokuserat och uthålligt. NCK:s forsk
ning och arbete med att utveckla
metoder för att ställa frågor om våld i
vården utgör också en viktig grund för
arbetet med att införa rutinmässiga
frågor om våldsutsatthet även inom
socialtjänsten och flera nationella
myndigheter.
En viktig del i Uppsalamodellen är
att erbjuda medarbetare utbildnings
paket som omfattar både lokalt
anpassade och nationella utbildningar
och kompetensstöd. Som pilotprojekt
genomfördes under hösten 2020 en
utbildning riktad till medarbetare med
utbildningsansvar i Region Uppsala.
Dessa ska sedan utbilda kollegor inom
respektive förvaltning.
Den webbkurs om våld som
NCK har utvecklat i samverkan med
Socialstyrelsen och länsstyrelserna har
utvärderats i en D-uppsats av studenter
på specialistsjuksköterskeprogrammet
i psykiatri vid Uppsala universitet. Läs
mer om webbkursen på sidan 15.

Dokumentation av utsatthet
NCK medverkar sedan flera år i det na
tionella arbetet med att utveckla säkra
rutiner för dokumentation av våldsut
satthet i elektroniska patientjournaler.
Arbetet leds av Inera, som koordinerar
och stöder den digitala utvecklingen
i regioner. För att öka tryggheten när
frågor om våldsutsatthet ställs har åt
gärder vidtagits så att uppgifterna inte
kan läsas av patienter som loggar in till
sin journal via 1177 Vårdguiden. På
initiativ från NCK är sökordet ”vålds
utsatthet i nära relationer” sedan 2014
skyddat i hälso- och sjukvårdens pa
tientjournaler i samtliga regioner. Från
2019 finns även ett skyddat sökord i
tandvårdens journaler. Under 2020 in
leddes arbetet med att fler journaler ska
bli läsbara via 1177 och därför behöver
ett motsvarande skydd utvecklas även
för dessa verksamheter.
Sökordet gör det möjligt att göra
uppföljningar på en övergripande nivå
och även följa vilka verksamheter som
ställer frågan om våldsutsatthet. NCK
följer utdata från sökordet i Region
Uppsala. En genomgång har också
gjorts för att säkerställa att sökordet
finns i relevanta journalmallar.

Skyddade personuppgifter
NCK har under året även medverkat
i arbetet för att säkra informations
hanteringen för patienter med skyddade
personuppgifter på nationell nivå som
initierats av Inera. Rutiner finns fram
tagna i Region Uppsala och ett arbete
för att utarbeta nationella rutiner har
inletts.
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Klinisk verksamhet
NCK driver sedan mer än tjugofem år tillbaka en specialistmottagning för vålds
utsatta kvinnor. Den ingår tillsammans med Kvinnofridslinjen i kvinnofridsenhetens
verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset. Den dagliga kontakten med vålds
utsatta 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 statliga
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
frågor och handläggning av ärenden.

KVINNOFRIDS
MOTTAGNINGEN
Kvinnofridsmottagningen som var
Sveriges första specialistklinik för vålds
utsatta kvinnor när den startades 1994
bedriver patientverksamhet i öppen
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vård för kvinnor i Region Uppsala. Den
erbjuder både akuta och planerade besök.
Vid mottagningen tjänstgör läkare med
specialistkompetens inom gynekologi,
allmänmedicin och psykiatri. Sjuk
sköterskorna är specialistutbildade
och har samtalsutbildning.
Kvinnofridsmottagningen har
uta rbetat en modell med en samlad
struktur för omhändertagandet av
våldsutsatta kvinnor. Omhänder
tagandet omfattar 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
• individuella behandlingsplaner
som är anpassade efter den enskilda
kvinnans behov
• dokumentation och uppföljning.
Vid besök på kvinnofridsmottagningen
tas en strukturerad anamnes och

patienten får fylla i validerade själv
skattningsskalor. Effekten och resultatet
av mottagningens stöd kan sedan mätas
vid de korttids- och långtidsuppföljning
ar som kvinnan erbjuds att fylla i efter
avslutad kontakt. Den strukturerade
anamnesen används för att kartlägga
våldsutsattheten och underlätta för
kvinnan att beskriva vad hon har varit
utsatt för samt öka hennes förståelse för
att detta är våldshandlingar. Anamnes
bladet innehåller också frågor som
speglar kvinnans hälsa och livssituation.
Kartläggningen är viktig för analys av
situationen och vad som bör prioriteras i
omhändertagandet.
Mottagningen är öppen under
kontorstid. Gynekologer på kvinno
kliniken vid Akademiska sjukhuset
tar emot patienter akut efter sexuella
övergrepp enligt avtal med kvinno
fridsenheten, som också ansvarar för
att utbilda kvinnoklinikens läkare för
detta.
Verksamheten vid kvinnofrids
mottagningen följs noggrant för att
kunna erbjuda kunskapsbaserad och
ändamålsenlig vård.

Stödtelefonen Kvinnof ridslinjen är öppen dygnet
runt, samtalet är kostnadsfritt och den som ringer
kan välja att vara anonym.

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 2020 besvarade personalen i
genomsnitt 128 samtal per dygn, vilket
är mer än någonsin tidigare. Samman
lagt besvarades 46 723 samtal under
året. Antalet samtal har ökat kraftigt
sedan starten och under de senaste tre
åren har antalet besvarade samtal ökat
med 55 procent. En orsak till trenden
tros vara en kombination av att mäns
våld mot kvinnor och våld i nära rela
tion uppmärksammas mer i samhället
och att allt fler känner till Kvinnofrids
linjen.
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 samtals
stödet 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 och bearbetas
genom ett samarbete med Uppsala
Clinical Research Center, UCR, vid
Uppsala universitet och Akademiska
sjukhuset.
Webbplatsen kvinnofridslinjen.se
är ett viktigt komplement till stöd
telefonen.
Genom en överenskommelse
mellan Ålands landskapsregering

och Akademiska sjukhuset har även
Ålands befolkning tillgång till Kvinno
fridslinjen.

Regeringsuppdrag att stärka och
utveckla Kvinnofridslinjen
Under 2020 fick NCK i uppdrag
av regeringen att fortsatt utveckla
Kvinnofridslinjen under 2020
(A2020/00866/JÄM) i enlighet
med Uppdrag att stärka och utveckla den
nationella stödtelefonen för våldsutsatta
m.m. (A2019/021272/JÄM). Arbetet
med detta uppdrag beskrivs närmare på
sidan 32.
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Information
År 2020 svarade 54 procent av kvinnorna i
undersökningen ja på frågan om de kände till
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Behovet av information om mäns våld mot kvinnor och NCK:s verksamhet ökade
kraftigt i samband med coronapandemin. Frågorna lyftes fram av myndigheter och i
medier, och särskilda satsningar gjordes för att nå ut med information om Kvinno
fridslinjen. Det webbaserade nationella kompetensstödet och framför allt webbkursen
om våld var viktiga resurser för studenter och yrkesverksamma när allt mer verksam
het fick bedrivas på distans och digitalt.
WEBBPLATSER
www.nck.uu.se
NCK:s webbplats utgör ett nav för
arbetet med kvinnofridsfrågor. Den
vänder sig framför allt till yrkesverk
samma som möter våldsutsatta 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.
Under året har webbsidor, pdf:er och
filmer på webbplatsen anpassats för att
motsvara de nya lagkraven om tillgäng
lighet till digital offentlig service.

NCK:s kunskapsbank
NCK:s webbaserade kunskapsbank
(nck.uu.se/kunskapsbanken) samlar
och tillgängliggör forskning och
erfarenhetsbaserad kunskap för en
bred målgrupp. I kunskapsbanken finns
kortfattade ämnesguider som ger en
snabb överblick över ett ämne men
också länkar till fördjupning och
publ ikat ioner i fulltext. Mer än
hundra forskare från olika lärosäten,
ett tjugotal nationella myndigheter
samt länsstyrelserna och organisation
en Sveriges kommuner och regioner
medverkar med material.
NCK:s kunskapsbank är också
basen för de nationella webbstöd för
kommunernas respektive hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens arbete
med våldsutsatta kvinnor som NCK
har utvecklat i samarbete med Social
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styrelsen och länsstyrelserna inom
ramen för ett regeringsuppdrag:
Webbstöd för kommuner och Webbstöd
för vården.
Webbstöden är metod- och kompe
tensstöd som samlar regelverk, fakta
och utbildningsmaterial för yrkesverk
samma inom kommuner respektive
tandvården och hälso- och sjukvården.
De uppdateras kontinuerligt med nytt
material, expertintervjuer och lärande
exempel från verksamheter på olika
håll i landet. År 2020 hade Webbstödet
för vården 53 500 sidvisningar och
Webbstödet för kommuner 105 100 sid
visningar.
För hela NCK:s kunskapsbank
registrerades 487 900 sidvisningar
under 2020.

www.kvinnofridslinjen.se
Webbplatsen vänder sig i första hand
till våldsutsatta kvinnor och deras
anhöriga, men också till dem som
arbetar med frågorna. På webbplatsen
finns praktisk information om hur
stödtelefonen fungerar, kortfattade
texter om olika typer av våld samt en
avdelning med vanliga frågor och svar.
Webbplatsen är översatt till lättläst
svenska och engelska och har en
funktion för uppläsning av text. Det
finns även informationssidor på fyra
språk samt kortfattad information om
stödtelefonen på 29 språk förutom
svenska samt på teckenspråk.
Under 2020 registrerades 349 000
sidvisningar.

akademiska.se/nck
Kvinnofridsenhetens och kvinnofrids
mottagningens sidor på Akademiska
sjukhusets webbplats har en tydligt
lokal profil med information till
patienter och yrkesverksamma om
NCK:s kliniska verksamhet. Under
2020 registrerades 2 224 sidvisningar
på kvinnofridsenhetens sida och
3 348 sidvisningar på kvinnofrids
mottagningens sida.

TRYCKT MATERIAL

tidningar och inslag i tv och radio under
2020. Artiklarna publicerades i nationella
medier som Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, kvällstidningar, radio och tv
samt i lokal- och fackpress.
Redan i början av pandemin ökade
antalet mediekontakter efter rapporter
om att mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer hade ökat på flera håll i
världen i samband med stora nedstäng
ningar av samhället. Det stora antalet
besvarade samtal på Kvinnofridslinjen
uppmärksammades i medierna vid flera
tillfällen under året.

Informationsmaterial om Kvinnofrids
linjen kan beställas kostnadsfritt via
webbplatsen. Informationskorten i
visitkortsformat finns idag på 29 språk
utöver svenska och punktskrift.
Stora beställningar har under
2020 gjorts av kommuner, regioner
och nationella myndigheter, särskilt
inför FN:s internationella dag mot
våld mot kvinnor 25 november och
i samband med Vårdens vecka mot
våld som uppmärksammades i
samtliga regioner. Totalt tog NCK
emot 861 beställningar under året.

NYHETSBREV

MEDIEKONTAKTER

KÄNNEDOMSMÄTNING

NCK:s informationsenhet strävar efter
att ge god service till journalister genom
att svara på frågor, tillhandahålla fakta
underlag och statistik samt hänvisa till
forskning. Många journalister använder
sig även av NCK:s kunskapsbank.
Kvinnofridslinjen och NCK om
nämndes i mer än 1  530 artiklar i

För att mäta kännedomen om Kvinno
fridslinjen beställer NCK vartannat år
sedan 2012 undersökningar via Sifo/
Kantar. Den senaste mätningen genom
fördes i april– maj 2020.
År 2020 svarade 54 procent av
kvinnorna i undersökningen ja på frågan
om de kände till den nationella stöd

Nyhetsbrevet Aktuellt från NCK kom
ut med sex nummer under 2020. Det
når 6 000 prenumeranter och kan även
läsas på NCK:s webbplats.

MARKNADSFÖRING
Arbetet för att göra Kvinnofridslinjen
mer känd har hög prioritet och NCK
arbetar aktivt och strategiskt med
mediekontakter, spridning av tryckt
material och information via webb
platser, nyhetsbrev och sociala medier
samt betald marknadsföring.

telefonen Kvinnofridslinjen. Sedan den
första mätningen 2012 har kännedomen
mer än dubblerats, och jämfört med
mätningen 2018 har kännedomen ökat
med 12 procentenheter.

SEMINARIER

ring – NCK:s arbete för kvinnofrid. Den
skildrar verksamheten under 25 år, från
starten med Rikskvinnocentrum vid
Akademiska sjukhuset som senare blev
Nationellt centrum för kvinnofrid vid
Uppsala universitet och Akademiska
sjukhuset.

Webbkurs om våld
– 50 000 användare

Att arbeta mot våld
– tema utbildning

I februari anordnades ett seminarium på
NCK för att uppmärksamma att Webbkurs om våld nått 50 000 användare. Vid
seminariet presenterades framgångsrika
projekt där webbkursen använts i kom
muner, regioner och länsstyrelser.

I november publicerades det fjärde num
ret av det årliga magasinet Att arbeta mot
våld. Magasinet produceras inom ramen
för ett regeringsuppdrag i samverkan
med Socialstyrelsen, länsstyrelserna,
Barnafrid vid Linköpings universitet
och Jämställdhetsmyndigheten. 2020
års nummer hade tema utbildning med
fokus på utbildningsmaterial som tagit
fram av de medverkande myndigheterna.

NCK:s kunskapsbank 10 år
I september anordnade NCK ett webb
sänt seminarium i samband med att
det gått tio år sedan starten av NCK:s
kunskapsbank. Vid seminariet presen
terade flera forskare som medverkar i
kunskapsbanken aktuella projekt.

Långsiktigt, fokuserat och uthålligt
– för kvinnors hälsa och mänskliga
rättigheter
I december arrangerade NCK ett webb
sänt seminarium för att tacka av profes
sor Gun Heimer som varit föreståndare
för verksamheten sedan starten.

EGEN UTGIVNING
Kunskap en nyckel till förändring

ÖVRIGT
Studiebesök
Informationsenheten ansvarar för
studiebesök, en verksamhet som med
anledning av coronapandemin fick
ställas om till digitala presentationer
av verksamheten under 2020.

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

I anslutning till avtackningen av NCK:s
föreståndare Gun Heimer gav NCK
ut boken Kunskap en nyckel till föränd-
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Övriga nationella uppdrag

Regeringsuppdrag
Uppdrag att fördela utvecklings
medel och ge kompetensstöd för
arbete mot våld i nära relationer
m.m. (S2020/01591/SOF (delvis))
Regeringen gav Socialstyrelsen i
uppdrag att under 2020–2022 fortsatt
fördela medel för att utveckla social
tjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete mot våld i nära relationer,
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och
förtryck samt tillhandahålla och kva
litetssäkra kunskaps- och metodstöd.
Uppdraget genomförs i samverkan med
länsstyrelserna, Barnafrid vid Linköpings
universitet, Jämställdhetsmyndigheten
och NCK.
Under 2020 har NCK fortsatt
arbetet med att utveckla och sprida
Webbstöd för kommuner, Webbstöd
för vården samt Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer i enlighet med
genomförandeplanen för uppdraget.
Två seminarier har anordnats i egen
regi och NCK har även medverkat
vid nationella, regionala och lokala
utbildningstillfällen för att presentera
webbstöden och webbkursen. Under
våren genomfördes en användarunder
sökning för webbkursen om våld. I
november publicerades ett nummer
av magasinet Att arbeta mot våld med
temat utbildning.
NCK ansvarar för att bistå med
utbildningskompetens till myndighe
terna och ger stöd och rådgivning i
utbildningsfrågor direkt till kommuner
och regioner. Ett flerårigt strukturerat
arbete med att erbjuda utbildningsstöd
till samtliga regioner och kommuner i
samverkan med länsstyrelserna inleddes
under året.

Regionala utvecklingsmedel
På regional nivå har Region Uppsala rek
virerat utvecklingsmedel från regerings
uppdraget. Regionen har uppdragit åt
NCK att genomföra ett kvalitetsutveck
lingsprojekt för dessa medel och NCK
har under 2020 fortsatt arbetet med
att implementera Uppsalamodellen för
hälso- och sjukvårdens och tandvårdens
arbete mot våld i hela regionen.

Fortsatt utveckling av
Kvinnofridslinjen under 2020
(A2020/00866/JÄM)
I april 2020 fick NCK i uppdrag av
regeringen att under 2020 fortsatt driva,
stärka och utveckla verksamheten med
den nationella stödtelefonen Kvinno
fridslinjen i enlighet med regerings
beslut från den 27 juni 2019, Uppdrag
att stärka och utveckla den nationella
stödtelefonen för våldsutsatta m.m.
(A2019/01272/JAM).
Arbetet med uppdraget har i hög
grad präglats av pandemin. NCK har
intensifierat sina insatser för att sprida
information via olika kanaler och i
samarbete med andra aktörer. Särskil
da insatser har gjorts för att förstärka
marknadsföringen på fler språk än
svenska och även för att bättre nå
kvinnor som befinner sig i missbruk och
prostitution.
Uppdraget redovisas senast 31 mars
2021.

Uppdrag att framställa och
distribuera lärarhandledningar
till serienoveller om sexuella
övergrepp (A2020/02380)
NCK fick i november 2020 i uppdrag
att framställa och distribuera lärar

handledningar till två serienoveller om
sexuella övergrepp som tagits fram
av NCK i tidigare regeringsuppdrag
(Ju2007/2177). I uppdraget ingick även
nytryck av serienovellerna. En lansering
av materialet planeras till våren 2021.
Uppdraget ska redovisas till regeringen
31 mars 2021.

Uppdrag att erbjuda utbild
ningsinsatser 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 2018 i
uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser
och kunskapsstöd för lärare och andra
utbildningsansvariga vid universitet och
högskolor, i frågor som rör mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer
(S2018/01831/JÄM delvis)). I Jäm
ställdhetsmyndighetens regleringsbrev
för budgetår 2020 förlängdes uppdraget
med ett år.
Inom ramen för regeringsuppdraget
har NCK, efter överenskommelse med
Jämställdhetsmyndigheten, utvecklat en
högskolepedagogisk kurs med inriktning
mot att undervisa om våld för universi
tetslärare och programansvariga. Kursen
utvecklades under 2020 till att bestå av
en basmodul på två dagar, samt fördjup
ningsmoduler dels i form av en digital
plattform med framför allt pedagogiskt
material dels ämnesfördjupande tema
dagar. En digital lärplattform öppnades
för lärare som gått basmodulen.
NCK:s del i uppdraget redovisas till
Jämställdhetsmyndigheten senast
31 januari 2021.

NCK utgör 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 vid möten och i sam
verkansgrupper tillsammans med andra myndigheter och organisationer.
NATIONELLA SAMVERKANSOCH REFERENSGRUPPER
Egna referensgrupper
Nationell myndighetssamverkan
för kvinnofrid
NCK är sammankallande i nätverket
Nationell myndighetssamverkan för
kvinnofrid där 20 nationella myndighe
ter, länsstyrelserna samt Sveriges kom
muner och regioner ingår. Gruppen som
möts fyra gånger per år arbetar för att
hålla frågan om kvinnofrid på agendan,
utbyta erfarenheter och sprida kunskap.
Vart femte år arrangerar nätverket en
gemensam nationell konferens. Nästa
konferens ska hållas 2023.

Kvinnofridslinjens referensgrupp
Kvinnofridslinjens referensgrupp består
av 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.

Nationellt nätverk för
kvinnofridsfrågor i regioner
NCK träffar regelbundet represen
tanter som arbetar med kvinnofrids
frågor i regioner för att diskutera
aktuella frågor och utbyta erfaren
heter.

Nationellt nätverk
för stödlinjer
NCK:s nationella nätverk för nationella
stödlinjer som drivs av myndigheter
har ett möte per år för att diskutera
gemensamma frågor. I oktober 2020
hölls mötet digitalt.

Nätverk för personer som
gått NCK:s utbildarkurser
Till nätverket som startades 2018 har
NCK inbjudit personer som tidigare
gått Att fråga om våldsutsatthet
– utbildarkurs för personal inom
hälso- och sjukvården samt Att utbilda
om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs.
Arbetet med att utveckla nätverket
fortsätter under 2021.

Övriga samverkans- och referens
grupper där NCK medverkar
• Socialstyrelsens myndighetsgemen
samma chefsgrupp samt Arbetsgrupp
för kompetens- och metodstödsut
vecklingsuppdraget (S2011/11337/
FST, S2016/0063/FST delvis)
• Expertgruppen för Socialstyrelsens
utredningar för att förebygga vissa
skador och dödsfall
• Folkhälsomyndighetens myndig
hetssamverkan för SRHR och
hiv/STI-prevention
• Länsstyrelsens råd för social
hållbarhet, Länsstyrelsen Uppsala
• Länsstyrelsen Uppsalas nätverk
för kommunernas arbete med
kvinnofrid/våld i nära relationer
• Nätverket Gift mot sin vilja,
Länsstyrelsen Östergötland
• Brottsoffermyndighetens sam
verkansgrupp för brottsofferarbete
• Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MBS:s samverkans
konferens med fokus stödlinjer
Covid-19
• Nätverket I nöd och lust,
Bräcke diakoni
• Projektgruppen Jämlik vård till
kvinnor som lever i hemlöshet,
Ersta Sköndal Bräcke högskola
• Region Uppsalas nätverk mot
prostitution och människohandel.

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid möts
fyra gånger per år för att hålla frågan om kvinnofrid
på agendan, utbyta erfarenheter och sprida kunskap.
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Ekonomi
UNIVERSITETSVERKSAMHET
Verksamheten visar 2020 ett överskott på 3 186 tkr. Förutom statsanslag erhöll NCK
medel för de regeringsuppdrag som redovisas på sidan 32. Kostnaderna uppgick till
32 081 tkr.
Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen bekostas i sin helhet av statliga medel.
Kostnaderna för Kvinnofridslinjen uppgick under 2020 till totalt 19,6 miljoner kronor.
Av detta utbetalades 8 718 tkr till kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset för
personal-, telefon- samt lokalkostnader.

Bilagor
1. PUBLIKATIONER OCH REMISSER
2. EXTERNA SEMINARIER OCH EVENEMANG
3. UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

RESULTATRÄKNING NCK (TKR)
INTÄKTER
Intäkter av anslag

KOSTNADER
17 690 Personalkostnader

Avgifter och andra
ersättningar
Intäkter av bidrag

3 518 Lokalkostnader
14 059 Övriga driftkostnader

Finansiella intäkter

- 17 598
-1

Avskrivningar och
nerskrivningar

-9
- 1 886
- 32 081

35 267

Verksamhetsutfall

- 2 351

0 Finansiella kostnader

Gemensamma kostnader
Summa

- 10 236

3 186

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN
Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och den
nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna 2020 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 8 718 tkr.

RESULTATRÄKNING (TKR)
INTÄKTER
Ersättning från Region
Uppsala

KOSTNADER
5 034 Personalkostnader

Övriga intäkter

10 286 Övriga kostnader

Summa

15 320

Verksamhetsutfall

34 NCK

- 11 439
- 2 613
-14 052

1 268
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BILAGA 1 / Publikationer och remisser

BILAGA 2 / Externa seminarier och evenemang

PUBLIKATIONER

Januari

Kunskap en nyckel till förändring. NCK:s arbete för kvinnofrid.
Nationellt centrum för kvinnofrid, Anna Ehn, 2020

Konkret stöd för våldsutsatta
Konferens till minne av Fadime Sahindal (1975–2002)
Terrafem och GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime)

Att arbeta mot våld, tema utbildning.
Magasin med lärande exempel för arbetet mot våld.
Nytryck av serienoveller:
Första helgen i juni (andra upplagan, 2018)
Världens sämsta sommar (2010)
The first weekend in June (2011)
The worst summer ever (2011)

Mäns våld mot kvinnor
– samhällets ansvar, förekomst och konsekvenser
Föreläsning, Svenska Kyrkan, Uppsala
Mäns våld mot kvinnor
– samhällets ansvar, förekomst och konsekvenser
Föreläsning, Jourhavande präst

Februari

ARTIKLAR
Distriktssköterskor har en nyckelroll i arbetet mot våld
Artikel. Vårdmagasinet Hälsa: medlemstidning för
distriktssköterskor nr 4/2020

REMISSER
NCK har avgett yttrande på följande remisser:
Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
– förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Socialdepartementet

Webbaserad introduktionskurs om våld mot kvinnor
och våld i nära relationer – 50 000 användare
Seminarium på NCK

Mars
Utbildningssatsning till tusen
Digital föreläsning, Tierps kommunstyrelse

April
Nationellt centrum för kvinnofrid samt information
om webbstöd för kommuner
Digital föreläsning, Länsstyrelsen Värmland

SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften
Justitiedepartementet

Augusti

Justitieutskottets promemoria Omständigheter som särskilt ska
beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:juU31)
Justitieutskottets promemoria

Alkohol, våld och otrygghet
Medverkan i expertpanel vid Systembolagets
digitala release av 2020 års alkoholrapport
Nationellt centrum för kvinnofrid – uppdrag och verksamhet
Digital föreläsning för kommunstyrelsen, Kalix kommun

September
Vårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor
Digital föreläsning för Region Uppsala, ST allmänläkare
Samlad kunskap för kvinnofrid
Webbinarium i samband med NCK:s kunskapsbanks
10-årsjubileum
En våldsam kärlek – dramadokumentär SVT
Medverkan i expertchatt efter sändning av första avsnittet
Normalisering och uppbrottsprocessen
Åklagarmyndigheten Stockholm, Utbildningscentrum

36 NCK

Oktober
Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta
Digital föreläsning för vårdstudenter, studentföreningen
International Federation of Medical Students’ Associations,
IFMSA
Vårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor
Digital föreläsning för ST allmänläkare, Region Norrbotten
Rapport fra Sverige
Digital föreläsning vid konferensen Voldsforebyggende arbeid i
krisetider, Justis- och beredskapsdepartementets årlige konferanse
om Istanbulkonvensjonen, Likestillingssenteret KUN, Norge
Mäns våld mot kvinnor – normalisering och uppbrottsprocessen
Åklagarmyndigheten Stockholm, Norrorts åklagarkammare

November
FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor
Digitalt seminarium tillsammans med Ålands landskapsregering
FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor
Digital föreläsning för S-kvinnor i Uppsala
Samtyckeslagstiftningen – effekter och resultat
Digital föreläsning för Justitieutskottets socialdemokrater
Att upptäcka våld genom att ställa frågan
Region Västmanland, Länsstyrelsen

December
Våldsutsatthet, vad händer under COVID-19?
Digital föreläsning för Centerkvinnorna
– En kraft för jämställdhet
Långsiktigt, fokuserat och uthålligt
– för kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter
Webbinarium i samband med avtackning av
NCK:s föreståndare professor Gun Heimer
Nationell boostingdag för utbildare
Webbsänd konferens för att ge utbildare inspiration,
nyheter och möjlighet att diskutera med andra. Ett
samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, NCK,
Barnafrid och länsstyrelserna
Mäns våld mot kvinnor
IFFI, Internationella föreningen för invandrarkvinnor,
Stockholm
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BILAGA 3 / Utbildningar och föreläsningar
UNIVERSITETS- OCH
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR
Uppsala universitet NCK:s universitetskurser

KUNSKAPSSTÖD TILL ANDRA LÄROSÄTEN
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
högskolepedagogisk kurs

Kurser på grundnivå

NCK:S INTRODUKTIONSDAGAR

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp

Mäns våld mot kvinnor – samhällets ansvar

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

PEDAGOGISKA INTRODUKTIONSDAGAR

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess
inverkan på hälsan, inriktning mot hälso- och sjukvården,
7,5 hp, valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet

Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor
inom hälso- och sjukvården, Region Uppsala

Brott i nära relationer – utredningsmetodik, 4,5 hp,
för Polisen

ÖVRIGA UTBILDNINGAR DÄR NCK MEDVERKAT
Akademiska sjukhuset, Uppsala, KIT-läkare
Karolinska Institutet, Stockholms stad

Kurs på avancerad nivå
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med
fokus på särskild sårbarhet, 15 hp

Övriga utbildningar vid Uppsala
universitet där NCK medverkat
Barnmorskeprogrammet T1
Juristprogrammet T7
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet T5, T9, T11
Psykologprogrammet T3
Röntgensjuksköterskeprogrammet T1, T6
Sjuksköterskeprogrammet T1, T2, T3, T6
Socionomprogrammet
Brott mot barn och ungdomar, steg 1,
utredningsmetodik, 15 hp, kurs för Polisen
Specialistsjuksköterskeprogrammet
– inriktning hälso- och sjukvård för barn och unga
– inriktning distriktssjuksköterskor
– inriktning psykiatrisk vård

Universitets- och högskoleutbildningar
där NCK medverkat
Lunds universitet, Juristprogrammet

38 NCK
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