
VARMT VÄLKOMNA 
TILL NNS OCH SAMORDNINGSFÖRBUNDENS
UPPSTARTSKONFERENS 2019-10-10 !

Nationellt projekt mot psykiskt, fysiskt och 
sexuellt våld 2019-2021.



PROGRAM
13.00 Ordförande för NNS, Marie Svensson , hälsar alla välkomna

13.05 Statsrådet och Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen inledningstalar

13.20 Information

13.25 Kanslirådet Ola Florin berättar om tankarna bakom regeringsuppdragen om våld till 
alla myndigheter inklusive NNS och Samordningsförbunden.

13.45 Myndigheterna berättar om sitt arbete inom regeringsuppdragen att verka för 
ökad upptäckt av våld.

14.15 NNS berättar om sitt och Samordningsförbundens planerade nationella projekt 
mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

14.30 Mingelfika för olika kontakter och därefter avslutas den öppna delen av 
uppstartskonferensen

15.00 Intern information och diskussion om NNS och Samordningsförbundens 
gemensamma projekt mot våld som enbart riktas till deltagare från NNS och 
Samordningsförbunden.

16.00 Avslutning



NATIONELLA NÄTVERKET FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUND, NNS PRESSMEDDELANDE 

2019-10-10 

Våldet måste stoppas! Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 cirka 16.000 
misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. 
Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av 
närstående män. Det är en kvinna var sjuttonde dag. Detta våld måste stoppas! 
Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans 
med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra 
upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld 
samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen. Idag, den 10 oktober, genomför NNS en 
uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i 
regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet 
deltar. 



NNS och Samordningsförbundens
Nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld 2019-2021.



Sammanfattning och utdrag från Socialstyrelsens 
Dödsfallsutredningar 2016–2017 

• Det fanns brister i samordningen av insatser. Samhällsaktörerna 
arbetade i stor utsträckning parallellt. Relevant information delades 
inte och ingen samordnad planering genomfördes i samråd med den 
enskilde. 

• Våldsutsattheten upptäcks inte. Utredningarna visar att det mest 
omfattande problemet var att våldet inte upptäcktes av de 
involverade samhällsaktörerna. Våldet blev oftast inte känt om inte 
den våldsutsatta på eget initiativ hade vänt sig till en samhällsaktör 
för att berätta om sin utsatthet.



Varför fråga om våld?

• Våldet syns inte utanpå 

• Patienten/besökaren ser inte sambandet mellan 
våldet och sin egen ohälsa

• Studier visar att patienter gärna vill få frågor om 
våld

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, NCK 2010

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://durewall.se/content/plugins/s3slider-plugin/files/10_s.jpeg&imgrefurl=http://durewall.se/&usg=__Xl8US72pbOH6mT7zYYErNKP_OuE=&h=354&w=603&sz=21&hl=sv&start=190&zoom=1&tbnid=EE-dGMfMm5HQCM:&tbnh=79&tbnw=135&ei=Q7MhT-vEFOXb4QT48-2nCA&prev=/search?q=bem%C3%B6tande&start=189&hl=sv&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Vilka är NNS och Samordningsförbundens 7 piloter, kommuner, 
regioner samt 6 Grupp 2 förbund?

Piloter:

Skellefteå, Jämtland-Härjedalen (Ragunda), Samspelet (Karlstad), 
Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga),Vänersborg -Mellerud 
(Vänersborg) och Halland (Varberg) samt regionerna Västerbotten, Jämtland-
Härjedalen, Värmland, Stockholm,  Örebro Län, Västra Götalandsregionen 
och Halland.

Grupp 2 förbund:

Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Fagersta, Sundbyberg och MittSkåne.

Totalt ingår 9 regioner: Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, 
Stockholm, Örebro Län, Västra Götaland, Halland, Västmanland och Skåne.



Vad innehåller NNS och Samordningsförbundens projekt mot 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld?

- Bas- och metodutbildning om våld

- Att rutinmässigt använda ett validerat frågeformulär om 7 frågor om 
våld inom Samordningsförbundens ordinarie operativa samarbete 
mellan FK, AF, Socialtjänsten/Arbetsmarknadsenheter och hälso-
och sjukvården

- Kontakter med samverkande myndigheter lokalt, regionalt och 
nationellt för diskussioner om implementering och hållbara insatser 
över tid

- Regionala konferenser

- Stöd och handledning

- Utvärdering



Att rutinmässigt använda 
frågeformuläret  – 7 frågor om våld 



Vi ska använda ett formulär med rutinmässiga frågor om våld 
eftersom de personer vi möter i våra professioner sällan på eget 
initiativ berättar om sina upplevelser av våld. Få personer sätter sin 
ohälsa i samband med tidigare eller nuvarande upplevelser utav våld

Att få frågor om våld är i sig hälsofrämjande och möjliggör att de som 
har upplevelse av våld kan få kunskap om våldets konsekvenser, stöd 
och behandling samt skydd vid ett pågående våld 

Att använda ett frågeformulär om våld innebär att vi ger barn 
möjlighet till rätten att växa upp utan våld och få förutsättning till god 
hälsa och utveckling. 



Frågeformuläret Frågor Om Våld

Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt, därför ställer vi frågor om 
våld.

Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för 
barn och ungdomar negativt.

Det finns hjälp att få om du varit utsatt för våld och/eller om du hört eller sett 
våld mot en närstående under din uppväxt.

Det finns även hjälp att få om du själv har utsatt någon annan för våld.

Med närstående menar vi partner, familjemedlem eller släkting



1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?   Ja O   Nej O

2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?   Ja O   Nej O

3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?   Ja O   Nej O

4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?  Ja O  Nej O 

5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående? Ja O   Nej O

6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?  Ja O   Nej O

7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1 – 4? Ja O   Nej O

Datum: __________________

Ort: _____________________                                                                                     

Samordningsförbund: ___________________________________

Verksamhet:___________________________________________                                        

Kön på svarande: man O       kvinna O       annat  O

Besökaren har fyllt i frågeformuläret för: 1:a O        2:a O       3:e eller fler gånger O



Exempel på psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

• Med psykiskt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: hot, kontroll, 
kränkningar, isolering, könsstympning, tvångsgifte. Det psykiska våldet utövas ofta även 
digitalt

• Med fysiskt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: slag, sparkar, 
knuffar, stryptag, skada med tillhygge, könsstympning

• Med sexuellt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: sexuella 
kränkningar verbalt eller fysiskt, pressad till/ pressat någon till sexuella handlingar mot 
den personens vilja, våldtäkt, att tvingas se på porrfilm/ agera som på porrfilm, digitala 
övergrepp, könsstympning, tvångsgifte eller på andra sätt utsätta/ utsättas för olika 
sexuella övergrepp



MATERIAL
• Affischen – Vi frågar om våld på flera språk

• Foldern – Barn har rätt till en uppväxt utan våld

• Liten info-broschyr – Det finns hjälp att få

• Frågeformuläret med de sju rutinmässiga frågorna om våld

• Checklista till frågeformuläret

• Metodstöd till frågeformuläret

• Anmälningsblankett

• Checklista till anmälan om barn som far illa



Material att ta fram 

• Broschyr om vilka lokala stödverksamheter som finns hos er – som 
samlingsbroschyr och broschyrer med info om respektive 
verksamhet

• Broschyr om vilka nationella stödverksamheter som finns – se 
bildspel



Material:
Bra föreläsning av Vincent Felitti
- Gör vi skillnad för utsatta barn?- UR Samtiden 
Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren 
Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood
experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. 
Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket 
högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på 
Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot 
barnmisshandel och omsorgssvikt.

https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-
utsatta-barn-Barndomstrauma-paverkar-livet

https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-utsatta-barn-Barndomstrauma-paverkar-livet


Nationella resurser

• jagvillveta.se 

• 1000mojligheter.se 

• ungarelationer.se 

• Lockerroom.nu

• Ellencentret.se 

• terrafem.org (62 språk)

• kvinnofridslinjen.se

• tjejjouren.se hedersfortryck.se 

• dinarattigheter.se 

• Valdinararelationer.se/VKV 

• stodefterovergrepp.se

• latossprataomsex.nu

• treskablinoll.nu 

• dagsattprataom.se 

• pegasus.se 

• transformering.se 

• Newcomersyouth.se 

• Preventell.se 

• Valjattsluta.se

• Kollpåsoc.se

• Mfj.se/killfragor



Länkar för mer kunskap om våld på VKV:s hemsida

Genväg till forskning är VKV:s forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning 
presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt 
relevans för praktiker.

https://www.valdinararelationer.se/vkv/forskning/genvag-till-
forskning/

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-
medicinska-riktlinjer/

https://www.valdinararelationer.se/vkv/forskning/utvardering--
rapporter/

https://www.valdinararelationer.se/vkv/forskning/genvag-till-forskning/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/forskning/utvardering--rapporter/


NATIONELLA NÄTVERKET FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUND, NNS PRESSMEDDELANDE 

2019-10-10 

Våldet måste stoppas! Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 cirka 16.000 
misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. 
Den stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av 
närstående män. Det är en kvinna var sjuttonde dag. Detta våld måste stoppas! 
Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans 
med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra 
upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld 
samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen. Idag, den 10 oktober, genomför NNS en 
uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i 
regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet 
deltar. 



STORT TACK
- för bra föreläsningar och dialoger!

- för ert deltagande från förbundens pilotteam, Grupp-2 deltagare, 
ledning och styrning och lycka till med ert arbete mot våld!

- till våra gäster för ert deltagande idag!

- till alla som har arbetat med och möjliggjort denna konferens!

Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet 

med uppdrag för NNS

anita.kruse@gmail.com.

Mobil 0703-751978


