Mentimeterundersökning vid NNS webbsända konferens 7 september 2020

Hedersrelaterat våld,
kvinnlig könsstympning,
barn- och tvångsäktenskap
Deltagarna ombads svara på 4 frågeställningar.

Här redovisas svar på frågeställning 4
Sammanställningen av svaren är gjord av
Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet
på uppdrag av NNS.

1 Det här gjorde störst
intryck på mig idag!

2 Vad frågar vi de unga
eller vuxna vi träffar?
Vi frågar alltid unga eller vuxna
om de har sett eller hört olika
former av våld mellan
närstående under sin uppväxt.

Deltagarna svarade via en
skala 1-10, där 1 var
“Stämmer inte alls”och 10
var “Stämmer mycket väl”.

3 Vad kan vi göra
annorlunda på min
arbetsplats för att
bättre upplysa om
och upptäcka HRV,
kvinnlig könsstympning och barn- och
tvångsäktenskap?

4 Om DU är en del av
lösningen, vad
kommer Du behöva
göra då?

Resultatet blev 5,7.

www.nnsfinsam.se/HRV-konferens

Vid NNS webbsända konferens den 7/9 2020 om HRV, kvinnlig könsstympning,
barn och tvångsäktenskap ombads deltagarna svara på olika frågor via en
mentimeterundersökning.
Deltagarna kom från 14 Samordningsförbund som är aktiva inom 10 regioner/län 65
kommuner och berörda verksamheter inom Försäkringskassa och Arbetsförmedling
vid aktuella 10 län.
Varje Samordningsförbund består av fyra myndigheter som är kommun (oftast
socialtjänst och arbetsmarknadsenhet), region (hälso- och sjukvård som oftast är
vårdcentral, rehabverksamhet och psykiatri), Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
Övriga deltagare kom från Länsstyrelser, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans huvudkontor, Nationella Rådet samt Stiftelsen 1000 Möjligheter.
Här kommer deltagarnas 115 svar på den fjärde mentimeter-frågan sammanställd av
Anita Kruse NNS.
Om Du är en del av lösningen vad kommer Du behöva göra då?

Visa filmen (från idag) om vad hederskultur är.
Samverkan mellan olika myndigheter är viktigt.
Våga fråga, agera, sprida kunskap och samverka.
Arrangera utbildningar och samverkansmöten.
Jag behöver samverka.
Samverka mer!
Samverka och skapa förutsättningar.
Ta reda på vilka samarbetspersoner som finns här.
Bli ännu bättre på att fråga, agera och samverka.
Fråga mera, samverka, lyssna.
Påverka samverkan hälso- och sjukvård och andra parter.
För lite utbildning i hälso-sjukvården.
Länsstyrelsen inbjuder hälso- och sjukvård.
Se till att samverkan finns mellan berörda myndigheter och civilsamhället.
Ta initiativ till ökad samverkan.
Engagemang, samverkan, bra arbetsmiljö som möjliggör att kunna utföra sitt arbete på bästa
sätt.
Att finna en rutin i att alltid ha med dessa frågor i möten med en person eller
samarbetspartners.

Ha stöd av chefer och kollegor.
Prata med min chef om att frågan ska upprätthållas.
Lyfta frågan i politiska sammanhang.
En process som ständigt måste pågå.
Ta politiska initiativ.
Uppmärksamma ledning och styrning.
Be ledningen om kunskapspåfyllnad.
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Jag ska uppdatera vår hemsida med information om dessa frågor.
Uppdatera hemsidor.
Prata om det mer med kollegor och aldrig glömma att ställa frågan, informera bland annat
genom affischer.
Lära ut min nya kunskap till kollegor.
Sprida kunskapen vidare.
Sprida kunskap vidare till deltagare, brukare och även privat.
Sprida kunskap genom utbildning, informationsmaterial osv.
Inventera kunskapsnivån.
Ta fram handlingsplan och fråga.
Skapa styrdokument, sprida dagens kunskap.
Se till att fler får utbildning i att ställa frågor om våld.
Mer kunskap.
Se till att det finns planscher eller annat material som synliggör och förtydligar våldet i våra
gemensamma utrymmen/deltagarrum.
Hålla ämnet levande och uppdatera.
Informera, hålla frågan levande.
Informera.
Ha informationen ang. våldet tillgänglig och tydlig i små broschyrer och tydliga planscher.
Sprida kunskap genom utbildning, informationsmaterial osv.
Sprida information. Vara öppensinnad.
Arbeta med information i grupper för att nå flera.
Revidera handlingsplaner och hålla processinriktade informationsträffar.
Sprida kunskap så att alla vågar fråga.
Sätta mig in i frågan mer ingående.
Lyfta frågan i personalgruppen.
Ta upp frågan på APT
Fråga och undersöka hur man har det och diskutera med kollegor. Gemensamt lärande.
Vara ödmjuk inför att det är komplext. Fråga om mer kunskap.
Ansvara för att vara förberedd för att hantera de svar jag kommer att få.
Arbeta med rutiner, fråga även när jag är rädd för svaret.
Våga ta hjälp av andra aktörer om jag känner mig osäker.

Engagera mig och vara nyfiken.
Ta reda på mer om arbetet i min kommun.
Lära mig mer om HRV och våga fråga.
Samtala. Utbilda mig. Sprida kunskap.
Våga ställa frågor om våld/HRV och klara av att ta hand om de jag får.
Utveckla frågebatteriet med frågor om att själv få välja partner.
Leta information och bli mer påläst kring området, ut och föreläsa kring ämnet.
Utbilda.
Förmedla dagens kunskap.
Implementera nya saker i min kunskapskapssamling.
Berätta om lagstiftningen.
Ha med mig kunskap om HRV i alla möten.
Få arbeta med målgruppen, ställa frågor.
Lita på min magkänsla.
Bjud in till samtal.
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Prata om det.
Prata om det.
Prata om detta.
Var uppmärksam.
Jag behöver vara uppmärksam.
Vara uppmärksam, påläst och inte rädd för att fråga och ta det vidare.
Fråga, informera och söka kunskap.
Vara mer specifik när jag ställer frågor kring våld! Bredda mina rutiner!
Våga fråga. - Informera om stöd och lagstiftning. - Anmäl vid behov.
Uppmana socialtjänsten att agera.
Fråga mer och hålla mig kunskapsuppdaterad.
Informera, lyssna och fråga.
Vara ett fortsatt stöd.
Fråga.
Våga fråga.
Fråga mer.
Våga vara obekväm och ställa frågorna.
Fråga och agera.
Fråga på rutin.
Ställ frågan!
Ställa mer frågor
Stälal fler följdfrågor och samverka mer.
Våga lyssna, våga fråga.
Att våga fråga och ansvar.
Fråga – rutiner – uppföljning.
Fortsätta ställa frågor.
Vara mer uppmärksam och våga ta ansvar.
Ta ansvar.
Ta ansvar.
Agera när misstankar uppstår.
Agera.
Fatta beslut.
Fråga. Informera. Agera.
Fråga och agera.
Lyssna och agera.
Lyssna, informera, anmäla.
Fråga! Samverka! Anmäl!
Våga fråga, samverka och anmäla.
Identifiera och anmäl.
Fråga, anmäla.
Anmäla till socialtjänsten, orosanmälan.
Anmäla till socialtjänsten.
Anmäl till polis/socialtjänst.
Anmäl till socialtjänsten.
Anmäl.
Anmäla.
Anmäla.
Följa upp.
Aldrig ge upp.
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Granska min egen insats i möten med individer. Har jag gjort mitt yttersta för att synliggöra,
informera, fråga, lyssna och agera?
Träffa fler hjälpsökande fler gånger – Relationsskapande.
Hålla det närmare i åtanke om personen kommer från extra utsatta områden som ni nämnde
(Somalia, Eritrea, Gambia).
Separera barn från vårdnadshavare vid vissa besök för att möjliggöra tilliten och rummet där
det kan sägas.
Upplysa om rätten till ett fritt liv väger tyngre än eventuellt integritetsbrott hos föräldern.
Hjälpa personen att förstå att den har ett jag, för att få bättre förutsättningar för att skapa ökat
förtroende
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