Tiden innan regeringsuppdraget
2018 - 2019
•

Hösten 2018 beslutade styrelsen för Samordningsförbundet att vi skulle aktivt jobba med
frågan om våld.

•

En arbetsgrupp startade 19-03-07. Så här ser gruppsammansättningen ut idag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Katarina Hansson Samordningsförbundet
Processledare Ungdomstorget/ Vuxentorget
Representant - Primärvården
Representant - Psykiatriska kliniken
2 representanter - Socialtjänsten
2 representanter - Arbetsmarknadsavdelningen
Representant - insats för Hemmasittande
Representant Integration
Representant - Kranskommunerna
Representant - Försäkringskassan
3 representanter – Arbetsförmedlingen

November/december 2018 arrangerade Samordningsförbundet en grundutbildning i våld för
120 medarbetare och chefer i Umeåregionen som jobbar med uppdraget arbetslivsinriktad
rehabilitering mot arbete eller studier.
o
o

Utbildningen skedde i regi av Centrum mot våld som utbildade utifrån NCK´s material.
Utbildningens fokus var att definiera vad våld i nära relation är och vad
hedersrelaterat förtryck och våld är.

•

Under våren och vintern 2019 arrangerades det fördjupningsutbildningar i våld i nära relation
och specifikt i hedersproblematik för 150 medarbetare och chefer i Umeåregionen.

•

Fokus låg då på de professionella. Att börja våga fråga om våld och heder

Regeringsuppdraget via NNS: Nationella nätverket för
Samordningsförbunden
Att verka för ökad upptäckt av våld
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Migrationsverket
Jämställdhetsmyndigheten- uppföljning, utbildning m.m.
NNS- Samordningsförbunden (26 Samordningsförbund i 11 län och 112 kommuner)

Samordningsförbundet Umeåregionen ansökte om att få bli en pilot men blev uttagna till pilot sk.
grupp 2, då vi redan kommit en bit i arbetet på egen hand. Vi använder oss inte av frågeformuläret
med de 7 validerade frågorna, då vi är många verksamheter med många medarbetare och olika
förhållningsätt. Vi samverkar integrerat med stora volymer av deltagare. I stället har vi fokuserat på att
utbilda, ta fram material, hitta gemensamma förhållningssätt, lyfta frågorna i olika forum och
uppmuntra till att fråga deltagare tidigt i processen, följa upp och guida till ”rätt” stöd.

Arbetsgruppen träffas regelbundet ca var 6:e vecka. Arbetsgruppens syfte och mål är:

Syfte
•

Att alla medarbetare inom torgen/samordningsteamen ska känna sig trygga med att vägleda
till ett långsiktigt och hållbart stöd för de deltagare som är eller har varit drabbade av våld i
nära relationer.

•

Att ge och utveckla kunskap till medarbetare om våld i nära relationer och hur de på bästa sätt
kan stötta våldsutsatta som de möter, allt enligt beprövad erfarenhet och rådande evidens.

Mål
•
•
•
•
•
•
•
•

Att alla medarbetare inom torgen/samordningsteamen har samsyn i definitionen av våld i nära
relationer och dess konsekvenser.
Att alla medarbetare inom torgen/samordningsteamen har en delad bild/samsyn av hur våld
är ett hinder i rehabilitering mot studier och arbete.
Ett arbetssätt och förhållningssätt med rutiner och metoder ska implementeras i det dagliga
arbetet i torgen.
Alla ska utveckla metoder, arbetssätt och förhållningssätt att ”våga fråga” om våld och
samtidigt behålla en god relation till deltagaren.
Det ska finnas riktlinjer vad gäller arbetet med våld i nära relationer i torgen.
Att medarbetare känner sig trygga med att fråga, följa upp och vägleda till rätt aktör.
Att kunna identifiera våldet som ett rehabiliteringshinder och vägleda till rätt (parallellt) stöd.
Deltagare i torgen/samordningsteamen ska få bra och relevant information angående våld i
nära relationer, tex via informationsmaterial och personlig kontakt.

Det här har vi gjort
Före regeringsuppdraget
•

Skapat en arbetsgrupp

•

Grundutbildning för 120 st. medarbetare och chefer med uppdraget arbetslivsinriktad
rehabilitering mot arbete/studier i Umeåregionen deltog

•

Fördjupningsutbildning för 150 st. medarbetare och chefer med uppdraget arbetslivsinriktad
rehabilitering mot arbete/studier i Umeåregionen deltog.

Under regeringsuppdraget
o Spridningskonferens Ungarelationer.se med fokus på ungas relationer 240 st. personer
deltog även från andra Samordningsförbund i norr var inbjudna.
o

Handbok för medarbetare i samverkan– Definitioner, symtom på våld, våga fråga,
användarvänligt bildstöd, fördjupad kunskap om processer, hur agera, fördjupa sig mera, ta
ansvar i samverkan

o

Broschyr - Definitioner, fakta, kontaktlista, att tänka på

o

Bildstöd – fråga om våld med hjälp av bilder utifrån olika lär- och uttrycksstilar

o

Rivlappar – till ex. toaletter med QR-kod

o

Inköp av 9 böcker- i händelse av min död finns till utlåning.

o

Tillgängligt material att hämta - Allt material som handlar om våld finns tillgängligt på bord i
lunchrum samt på ”intranätet i samverkan” där även annat samlat material finns ex.
broschyrer, rapporter, ungarelationer.se, kvinnojouren, enkätmaterial m.m.

o

Forskningsprojekt Umeå Universitet – Tillfört kunskap och blivit intervjuade inför projektet
”Socialt stöd och vård för människor med funktionsnedsättning som har utsatts för våld i nära
relationer i Sverige”

o

Webutbildning 7/9 -20 - hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap

o

Våld en stående punkt på alla dagordningar vid alla möten- Hos medarbetare, styrgrupp
(enhetschefer), verksamhetschefer och Samordningsförbundets styrelse för
kunskapsinhämtning, utbyte, konsultation, beslut etc.

o

Arrangerat en HBTQI grundutbildning 5/5 + 2/6–21 120st. medarbetare och chefer med
uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering mot arbete/studier i Umeåregionen deltog.

o

Intranätet i samverkan – Där läggs information ut under Aktuellt om olika tillgängliga
utbildningar ex via UR, nationella piloten, länsstyrelsen m.m.

o Enkät- 7 validerade frågor
o Arbetsförmedlingen har implementerat frågorna
o Vi har med jämna mellanrum diskuterat en implementering men inte landat i
beslut av olika anledningar.
o

Digitala nationella nätverksträffar

o

Övriga konferenser och utbildningar

o
o
o
o
o
o
o
o

Utbildningsdag om våldsutsatthet med beroende REX 24/2 -21
Halvdagsevent Pornografi – Vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning 30/1 -21
Folkets Hus
Inställda konferenser pga. Corona.
Länsstyrelsens kvinnofridsnätverk
9/9–21 Kvinnofridsnätverk- Länsstyrelsen
Hedersrelaterat våld och förtryck 17-18/11 -21 uppföljning 31/5 -22
Webbutbildning Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamy.se)
Sexit -Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld- En vetenskapligt framtagen
metod.Identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta ungdomar

Hur jobbar vi vidare?
1. Gå själv och tipsa kollegor att gå webbutbildning om
2. Delta själv och tipsa kollegor att gå utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck 17-18/11
3. Bjuda in kontaktpersoner på kontaktlistan ( polisen, tjej-kvinno- och socialjouren) till
arbetsgruppen/teamen.
4. Anmäla sig till kvinnofridsnätverket Länsstyrelsen.
5. Fortsätta träffas regelbundet och stämma av arbetet inom organisationen och inom
samordningsteamen.

Övrigt
Tipsat på hemsidor, mail om
Poddar

Podcast - Hantera våld i nära relationer som arbetsgivare (arbetsformedlingen.se)
UR – utbildningsserie - kunskap om våld i ungas parrelationer

här: https://www.youtube.com/watch?v=shnZlsvYk_U
Dör för dig
https://urplay.se/serie/221483-dor-for-dig
Våra unga och våldet
https://urplay.se/program/221486-vara-unga-och-valdet
Toxic – berättelserna
https://urplay.se/serie/221520-toxic-berattelserna
Toxic – om relationer, gränser och våld
https://urplay.se/serie/220801-toxic-om-relationer-granser-och-vald

