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Beslut angående utvecklingsmedel för arbete mot Våld i nära
relationer
Bakgrund
Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer, stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med
våldsutövare. Berörda är kommuner, landsting, ideella föreningar och stiftelser, länsstyrelse
och Uppsala universitet (nationellt centrum för kvinnofrid NCK). Varje landsting får
rekvirera högt 952 381 kronor. Av det belopp som respektive landsting rekvirerar får högst
25 % användas för vikarier i samband med utbildning.

Mer information
Utvecklingsmedel för arbete mot Våld i nära relationer finns i diarienummer RS 115/2018.
Enligt regler för hantering av riktade statsbidrag i Region Jämtland Härjedalen är dessa
stimulansmedel kategoriserade att tillhöra kategori 2. Kostnader för aktiviteter inom denna
satsning ska registreras till objekt 9908.
Uppföljning: Senast den 31 mars 2019 ska Region Jämtland Härjedalen redovisa hur medlen
har använts. Socialstyrelsen skickar ut blanketter för uppföljning samt information.
Ansvarig för uppföljning och redovisning är Synnove Nordström.

Behov av medlens användning
Enligt uppdrag för de personer som har anställts för detta arbete. (bilaga)
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Regiondirektörens beslut
Följande nyttjande av nationella medel godkänns:
Godkänns avseende planerade insatser.
Villkor att beakta: Undvik ökade personalresurser för genomförande av
uppdraget

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.
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Bilaga

Uppdrag: Systematiskt arbete mot våld i nära relationer
Utvecklingsmedlen avser att utveckla och stärka





Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och samordnade
arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
Alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande regelverk, ha tillgång till
aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder inom området eller på annat
sätt kvalitetsutveckla sitt arbete
Kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera och ge
ändamålsenligt stöd till barn som har eller riskerar att utsättas för våld
Det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser för att nå våldsutövare

Särskilt för hälso- och sjukvården gäller






Medlen till landstingen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga
kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens område.
Medlen får användas till insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler och
införlivandet av annat normerande arbete från nationell nivå samt för utveckling och
spridning av effektiva metoder inom området våld i nära relationer och våld mot
kvinnor och barn.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna som
utgångspunkt för arbetet.
Landstingen, som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, ska också
kunna använda medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet för att
förebygga, upptäcka och agera i mötet med kvinnor och barn och män som är utsatta för
eller riskerar att utsättas för våld i nära relation samt för metod- och
kompetensutveckling inom respektive verksamhet

(Ur Socialstyrelsens Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2018 för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och
barn m.m.)

För Region Jämtland Härjedalen innebär detta att samordnarna mot våld i nära
relation har i uppdrag att:


Genomföra minst två utbildningar för vårdnära personal om våld i nära relationer och
dokumentation om våldsutsatthet/oro för barn i COSMIC under 2018.



I samverkan med personalstrateg för jämställdhetsfrågor genomföra utbildningar för
chefer om våld i nära relationer, sekundär traumatisering och om att ställa frågan om
våldsutsatthet till sina egna medarbetare i medarbetarsamtalet. Arbeta för att detta ska
bli en obligatorisk punkt i chefsutvecklingsprogrammet.



Genomföra en utbildning inom området våldsutsatthet bland barn, unga och vuxna med
funktionsnedsättning.



I så hög utsträckning som möjligt säkerställa att de verksamheter som ska ställa frågan
om våldsutsatthet på rutin till samtliga av sina patienter (vuxenpsykiatrin, samtliga
ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödrahälsovården samt alla patienter
som står inför sjukskrivning) gör det samt att verksamheterna gör orosanmälningar där
det finns fog för det.
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Erbjuda och ge ovanstående verksamheter stöd, information, utbildning i den
utsträckning som verksamheterna behöver för att kunna genomföra uppdraget.



Erbjuder ovanstående verksamheter uppstart av utvecklingsarbete avseende arbetet mot
våld i nära relation. Verksamhetsutvecklare ska tillfrågas för att stödja arbetet och för
att sprida kunskapen i organisationen.



Erbjuder samtliga hälsocentraler och tandvårdskliniker information om rådande rutin
om att ställa frågan om våld och hantera svaret samt dokumentationsrutinen.



Arbete med implementering av webutbildning med fokus på våra interna rutiner, hur
frågan kan ställas, vad som hälso- och sjukvårdspersonalen (inkl tandvården) kan göra
med svaret och hur dokumentationen ska gå till i COSMIC.



Följa arbetet i Prodiver för att se hur dokumentationen fortlöper i COSMIC avseende
våldsutsatthet/oro för barn. Informera om avvikelser som kräver åtgärd.



Samordna Region JH:s samrådsgrupp mot våld i nära relationer.



Tillsammans med Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten planera
och genomföra en samverkanskonferens om äldre-våldsutsatthet den 20 mars 2018.



Delta i länets kontaktpersonsnätverk som Centrum mot våld håller i, i mån av tid.



Delta på relevanta informationer och utbildningar nationellt och regionalt, i mån av tid.



Bidra till spridning av NCK:s nya webbstöd för hälso- och sjukvården.



I samarbete med samrådsgruppen mot våld i nära relationer anordna en
uppmärksamhetsvecka våld, vecka 47.



Utöver ovanstående kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma.

Budget för uppdraget år 2018:
952 381 kronor
Uppdragsgivare är utvecklingsstrateg Syvonne Nordström. Samtal om hur uppdraget
fortlöper sker ungefär var tredje vecka eller efter behov.

