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Åsa Carlsson <asa.k.carlsson@linkoping.se>

Fwd: Ny finsk studie om våldets kostnader inom bl a hälso- och
sjukvård, socialvården och rättsväsendet inklusive polisen 
1 meddelande

Mattias Bergström <mattias.bergstrom@linkoping.se> 24 augusti 2022 10:07
Till: Åsa Carlsson <jonsas@linkoping.se>

Lägg med denna som handling för kännedom till nns AU och styrelse 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Anita Kruse <anita.kruse@gmail.com> 
Date: ons 24 aug. 2022 09:40 
Subject: Ny finsk studie om våldets kostnader inom bl a hälso- och sjukvård, socialvården och
rättsväsendet inklusive polisen 
To: Fredrik Lundén <fredrik.lunden@linkoping.se>, Bergström Mattias
<Mattias.Bergstrom@linkoping.se>, Anna Lexelius <anna.lexelius@haninge.se>, Mari Cedervall
<mari.cedervall@finsam.eu>, Per Jonebrink <per.jonebrink@gmail.com>, Charlotte Axelsson
<charlotte@caxc.se> 

För er kännedom.

Denna studie bekräftar tidigare studier om att det även lönar sig ekonomiskt för ett samhälle att göra
tidiga upptäckter av våld och sätta in adekvata åtgärder.

Informationen kommer  till oss på NNS från socialstyrelsens samordnare av olika regeringsuppdrag
om våld (Lotta Nybergh) och via kanslirådet Ola Florin på regeringskansliet.

Allt gott!
Anita 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Ola Florin <ola.florin@regeringskansliet.se> 
Date: tis 23 aug. 2022 kl 14:49 
Subject: Ny finsk studie våldets kostnader inom bl a hälso- och sjukvård 
To: Anita Kruse <anita.kruse@gmail.com> 

 F k tips från Lotta Nybergh SoS/ Ola

 

 

Jag skickar även tips om färska kostnadsberäkningar från Finland (välgjord nationell forskningsstudie
med kontrollgrupp och longitudinellt upplägg):

fysiskt våld mot kvinnor i parrelationer kostar hälso- och sjukvården 150 miljoner euro per år i
direkta kostnader. Skulle man räkna med indirekta kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall
på arbetsplatsen, skulle kostnadsberäkningarna bli ännu högre (eller om räknade på sexuellt
och psykiskt våld).
Intressanta fynd är även att kostnaderna var högst under identifieringsåret och sjönk därefter
(!).
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Hälso- och sjukvårdskostnaderna för personer som identifierats som offer för våld i nära
relationer är mer än dubbelt så höga som för kontrollgruppen. Tilläggskostnader uppkom
under hela den sex år långa uppföljningen.
Därtill var kostnaderna för personer som upplevt våld i parrelationen 60–90 procent högre
inom socialvården och 70 procent högre inom rättstjänsterna (inkl. polisen) jämfört med
personer som inte upplevt våld.
Våld som hade upplevts i barndomen syntes som 50 procent högre kostnader för social- och
rättstjänster i vuxen ålder.

 

Svenskspråkig sammanfattning finns på : https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/
clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fjulkaisut.valtioneuvosto.fi%2fbitstream%
2fhandle%2f10024%2f164292%2f24%2d2022%2dV%25c3%25a5ld%
2520i%2520n%25c3%25a4ra%2520relationer%2520%25c3%25b6kar%2520anv%25c3%
25a4ndningen%2520av%2520och%2520kostnaderna%2520f%25c3%
25b6r%2520tj%25c3%25a4nster.pdf%3fsequence%3d5%26isAllowed%3dy&umid=7E435D01-E6E3-
EB05-8A62-38EF5AADA936&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-
2de515352545d249b20412c58aaf551c33f7b9df

 

Vänligen,

Lotta
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