Basutbildning om Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld En fråga om hälsa, liv och död av Anita Kruse
INNEHÅLL
Exempel på olika former av psykiskt och fysiskt våld genom film och bokcitat.
-Dokumentär om våld i nära relationer – En våldsam kärlek
-Filmen om ”Den arge”
- Bokcitat från- I händelse av min död av Kerstin Weigl & Kristina Edblom 2019
- Tidningsartikel om mordförsök på kvinna och två barn
Barnperspektivet
- MIN TUR ATT BERÄTTA, BARNS RÖSTER OM ATT LEVA MED VÅLD.
- FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER
- BARNKONVENTIONEN
- BARN BEHÖVER SKYDD
- ATT BARNET FÅR EGET STÖD
- Att vuxna ser och agerar – anmälningsskyldigheten
Våldets omfattande hälsopåverkan på barn och ungdomar
-Våldets konsekvenser för barn och ungdomar
- Gör vi skillnad för utsatta barn? Vincent Felitti
Vad är våld?
- Exempel på psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
- Exempel på försummelse och att se och höra våld
- Hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnlig könsstympning samt barn – och tvångsäktenskap
Vem utsätter? Vem blir utsatt?
Våldsutövaren
Kortsiktiga effekter av våld
28.400 fall av misshandel mot kvinnor
8 av 10 förövare var närstående eller bekanta till kvinnan
Var tredje vecka mördas en kvinna av en närstående man eller exman
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Rapporten – Ett år med ungarelationer.se – Killars våld mot tjejer och våld i ungas
relationer
-Var fjärde ung kvinna 16 - 24 år uppger att hon en eller flera gånger har utsatts för våld av
en nuvarande eller tidigare partner
Det föreligger ett mycket starkt samband mellan att under sin uppväxt ha sett och hört
våld mot någon närstående eller annan viktig vuxen
och
Att både som barn, ungdom och senare i livet utsättas för ett direkt psykiskt, fysiskt och
sexuellt våld både före och efter 18 års ålder
VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer – Rapporten Nu har vi kommit över tröskeln
Våldets omfattande hälsopåverkan
-Hur påverkas den psykiska och fysiska hälsan långsiktigt av att se och höra våld under sin
uppväxt eller utsättas för ett direkt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld som barn, ungdom
eller som vuxen?
Några psykiska och fysiska hälsokonsekvenser
-Frågeformulär om våld till 2.400 patienter i Västra Götaland
-Studien – Nu har vi kommit över tröskeln – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum
om våld i nära relationer –VKV
Sammanfattning och utdrag från Socialstyrelsens Dödsfallsutredningar 2016–2017 (januari
2018)
DÖDLIGT VÅLD I NÄRA RELATIONER I VÄSTRA GÖTALAND 2000 – 2016
Hur kan vi utveckla arbetet för att förebygga och upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld?
Förebygga en psykisk och fysisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna samt förmedla
adekvata insatser till berörda?
-Generaliseringsbara framgångsfaktorer från VKV i Västra Götaland
NNS och Samordningsförbundens nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
2019 – 2021.
EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
2018 - 2028
REGRINGSUPPDRAGET ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLDSUTSATTHET
Vilka är NNS och Samordningsförbundens 7 piloter, kommuner, regioner och län samt 6
Grupp-2 förbund i en implementerings grupp?
VI FRÅGAR OM VÅLD – ALLA HAR RÄTT TILL EN UPPVÄXT FRI FRÅN VÅLD
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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
- Framtagande av material
- Kontakter med samverkande myndigheter lokalt, regionalt och nationellt för diskussioner
om implementering och hållbara insatser över tid
- Regionala/nationella konferenser
- Stöd och handledning
- Utvärdering
- Avslutningskonferens
-Att rutinmässigt använda ett validerat frågeformulär med 7 definierade frågor om psykiskt,
fysiskt och sexuellt våld
-Varför fråga om våld?
Film om NNS och Samordningsförbundets arbete inom ett regeringsuppdrag mot våld
DET FINNS STÖD OCH HJÄLP ATT FÅ
Ytterligare information om NNS och Samordningsförbundens projekt finns på webben
WWW.NNSFINSAM.SE/STOPPAVALDET WWW.NNSFINSAM.SE/STOPPAVALDETUNGA
Ovanstående basutbildning kan ses och presentationen kan läsas och laddas ned under
länken www.nnsfinsam.se/stoppavaldet
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