


ATT ÖKA UPPTÄCKTEN AV VÅLD

NNS grupp som leder och samordnar arbetet med att öka upptäckten av våld inom 

samordningsförbundens finansierade insatser består av följande personer: 

Mari Cedervall (Ola Andersson), Anita Kruse, Per Jonebrink och Charlotte Axelsson

NNS konferens i Stockholm den 7 december 2022

ETT REGERINGSUPPDRAG



Regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

NNS – Nationella Nätverket för Samordningsförbund driver ett projekt om 

att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld 

inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera 

samordningsförbund och samverkanspartners under 2019-2024. 

NNS och samordningsförbundens första deltagande inom ett 

regeringsuppdrag sedan lagstiftningen antogs 2004

Olika myndighetspersoner inom förbundens olika insatser ställer 

rutinmässigt frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till sina 

deltagare. 



Utvecklingen av antalet förbund 2019 - 2022



Regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Övriga aktörer inom samma regeringsuppdrag är Socialstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och 
Jämställdhetsmyndigheten.

Nya grupper av förbund har fått stöd av mentorer från de erfarna förbunden enligt 
framtagna planer både för mentorer som för de nya förbunden. 

Vilka förbund och vilka regioner ingår sedan 2019?



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget 
2019 - 2022

Pilot – förbund

• Skellefteå-Norsjö, Region Västerbotten 

• Jämtlands län, Region Jämtland-Härjedalen 

• Samspelet, Region Värmland 

• Karlskoga-Degerfors, Region Örebro Län 

• Södertälje, Region Stockholm 

• Vänersborg-Mellerud, Region Västra Götalandsregionen 

• Halland, Region Halland



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget 
2019 - 2022

Grupp 2 – förbund

• Umeåregionen, Region Västerbotten 

• Norra Västmanland, Region Västmanland 

• Sundbyberg, Region Stockholm 

• Skaraborg, Västra Götalandsregionen 

• Insjöriket, Västra Götalandsregionen 

• Gävleborg, Region Gävleborg



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget 
2019 - 2022

Grupp 3 – förbund

• Centrala Östergötland, Region Östergötland 

• Östra Södertörn, Region Stockholm 

• Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Västra Götalandsregionen 

• Älv och Kust, Västra Götalandsregionen 

• Sydnärke, Region Örebro Län 

• Uppsala, Region Uppsala 

• Väst, Västra Götalandsregionen 

• Stockholms stad, Region Stockholm 



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget                                                 
2019 - 2022

Grupp 3 – förbund (forts)

• SOFINT, Region Örebro Län 

• Örebro - Lekeberg, Region Örebro Län 

• Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna, Region Stockholm 

• Klarälvens, Region Värmland 

• Östra Östergötland, Region Östergötland 

• Södra Dalarnas, Region Dalarna 

• Södra Norrbottens, Region Norrbotten



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget 
2019 - 2022

Grupp 4 – förbund 

• Finsam Göteborg, Västra Götalandsregionen 

• Huddinge, Botkyrka och Salem, Region Stockholm 

• Finnveden, Region Jönköping

• Södra Vätterbygden, Region Jönköping

• Falun, Region Dalarna 

• Höganäs, Region Skåne



Vilka förbund och regioner ingår i uppdraget 
2019 - 2022

Grupp 4 – förbund (forts)

• Östra Värmland, Region Värmland 

• Finsam Gotland, Region Gotland 

• Västerås, Region Västmanland 

• Roslagen, Region Stockholm 

• Borlänge, Region Dalarna 

Regioner: Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Örebro Län, Stockholm, 

Västra Götalandsregionen, Halland, Västmanland, Gävleborg, Östergötland, 

Uppsala, Dalarna, Norrbotten, Jönköping, Skåne och Gotland.



Vad innehåller NNS och samordningsförbundens 
nationella projekt?

- Bas- och metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inkl. HRV, upprätta nya arbetssätt  

och rutiner samt rollspel

- Involvering av mentorer/faddrar för nya förbund – spegelvända genomförandeplaner

- Att rutinmässigt använda ett validerat frågeformulär FOV med 7 definierade frågor om psykiskt, fysiskt 

och  sexuellt våld inom samordningsförbundens ordinarie operativa samarbete med FK, AF, 

socialtjänsten, arbetsmarknadsenheter och hälso- och sjukvården

- Kartläggning av olika skydd, stöd och behandlingsverksamheter samt framtagande av material

- Kontakter med styrelser, beredningsgrupper, chefer, samverkande myndigheter lokalt, regionalt och 

nationellt för diskussioner om implementering samt hållbara insatser över tid   

- Lokala, regionala och nationella påfyllnads seminarier för erfarenhetsutbyte/utbildningar/konferenser 

- Stöd och handledning                                                                                                         

- Utvärdering och redovisningar

www.nnsfinsam.se/stoppavaldet

www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet
http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


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 är eller har 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. 

Källa: VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Frågeformulär FOV – frågor om våld från 18 år 

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


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

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

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

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

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

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

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

Källa: VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Frågeformulär FOV – frågor om våld från 18 år

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


Erfarenheter från att rutinmässigt använda ett validerat 
frågeformulär med specificerade frågor om våld

- Vilka erfarenheter har Samordningsförbunden fått efter att rutinmässigt ha använt ett   

validerat frågeformulär med specificerade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld 

sedan 2019? 

- De flesta av samtliga deltagare som har fått svara på frågeformuläret med de sju validerade  

och definierade frågorna om våld har aldrig tidigare fått svara på några frågor om våld.

- Varför har jag inte fått svara på sådana här frågor om våld tidigare?

- Varför har vi inte fått lära oss om våld i skolan? 

- Arbetet inom regeringsuppdraget har gett deltagarna möjligheter att få tala om det våld

de har erfarenheter av. 



Erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld kan aktivt och 
negativt påverka deltagares möjligheter till en utveckling mot en 
egen försörjning

- Oavsett om svaren blev ja eller nej så förmedlas en kunskap om olika samband till exempel           

mellan våld en psykiskt och fysisk ohälsa samt sociala konsekvenser.

- Kunskap om vilka skydd, stöd och behandlingsinsatser som finns lokalt, regionalt och           

nationellt.

- För att kunna uppnå ovanstående mål utbildades samverkande handläggare, teamledare och    

förbundschefer med bas- och metodkunskaper om olika former av våld, lagstiftning, rutiner 

och arbetssätt inom samordningsförbundens ordinarie verksamheter och insatser.

- Genom att använda samordningsförbundens befintliga samverkansstrukturer i det operativa   

och strukturella samarbetet inom regeringsuppdraget ökade möjligheterna för förbundens 

deltagare att kunna få svara på det vetenskapligt validerade frågeformuläret FOV.



Erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld kan aktivt och 
negativt påverka deltagares möjligheter till en utveckling mot en 
egen försörjning

Samordningsförbundens lagstiftning om att samordna rehabinsatser på individnivå 

passar utmärkt bra för att ställa rutinmässiga frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt 

våld.

En fortsättning på tema erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld från NNS 

och samordningsförbundens arbete inom uppdraget kommer att presenteras under 

eftermiddagen med en koppling till statistik samt psykiskt, fysisk och social ohälsa.

Fortsättning följer ……………




