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Kommunen ska förebygga våld  
i nära relationer
Kommunerna ansvarar för arbetet med att förebygga 
våld i nära relationer. Det är också kommunernas 
skyldighet att tillhandahålla nödvändiga tjänster för 
våldsoffer, våldsutövare och barn som utsatts för våld. 

Våld i nära relationer påverkar 
välbefinnandet
Våld i nära relationer är ett betydande folkhälsoproblem som berör alla 
oavsett samhällsklass, kultur, ålder och kön. Arbetet mot våld och tidigt 
ingripande sparar samhällets resurser och minskar mänskligt lidande. Det 
är allas uppgift att ingripa mot våld.

Utgångspunkten för alla social- och hälsovårdstjänster är att klienter som 
upplevt våld i nära relationer ska identifieras och att de snabbt får hjälp 
och vård för den kris som orsakats av våld.

Kommunernas åtgärder för att  
förebygga våld i nära relationer
Enligt de rekommendationer som getts till kommunerna ska arbetet mot 
våld i nära relationer ingå i kommunens välfärdsstrategi och säkerhetsplan 
och i handlingsplanerna för social-, hälso- och sjukvården. 

Med hjälp av planerna ska kommunerna utarbeta en handlingsmodell för 
att förebygga våld i nära relationer. Modellen ska omfatta

•	 verksamhet som syftar till att förebygga problem

•	 tjänster med låg tröskel

•	 akuta tjänster, såsom skyddshemstjänster och krishjälp

•	 specialiserade tjänster inom det våldsförebyggande arbetet 

•	 långvarigt stöd och terapi för personer som traumatiserats av våld

•	 en servicekedja och åtgärder för att synliggöra den.

Handlingsmodellen behöver bestående strukturer som stöd. Varje kom-
mun ska ha en samarbetsgrupp för det våldsförebyggande arbetet och en 
koordinator som säkerställer att det multiprofessionella arbetet fungerar 
över förvaltningsgränserna. 

Koordinatorn är också ansvarig för att sammanställa uppföljningsdata 
om tjänsternas tillräcklighet och tillgången till tjänsterna. Detta 
förutsätter utveckling av enhetlig registreringspraxis för kommunens 
klient- och patientdatasystem.

VaD är VålD i nära 
relationer?

Våld i nära relationer är våld 
som utövas av en nuvarande 
eller tidigare make, maka 
eller partner, familjemedlem 
eller någon annan närstående 
person. 

Våld i nära relationer påverkar 
alla parters hälsa och välfärd på 
många olika sätt. 

Våldet kan ge upphov till fysiska 
eller psykiska skador, störa 
utvecklingen, vara orsaken till 
att de grundläggande behoven 
inte tillgodoses eller leda till 
döden. 

Hela den närmaste kretsen 
utsätts för våldets verkningar.
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Mer information: 

Information om våld i nära 
relationer för social-, hälso- 
och sjukvårdspersonalen och 
för de som planerar tjänster

www.thl.fi/kasvunkumppanit 
> Työn tueksi > Lähisuhde- ja 
perhe-väkivallan ehkäisytyö  
(på finska)

Rekommendationer för 
förebyggande av våld i 
närrelationer och inom 
familjen. Identifiera, skydda 
och handla. Hur styra och 
leda det lokala och regionala 
arbetet inom social- och 
hälsovården. Social- och 
hälsovårdsministeriets 
publikationer 2008:9. http://
www.stm.fi/sv/publikationer

Lähisuhde- ja perheväkivallan 
ehkäisy kunnassa ja 
koordinaattorin tehtävä-
kuvamalli (2013, på finska). 
Regionförvaltningsverket, 
social- och hälsovårds-
ministeriet och Institutet  
för hälsa och välfärd. 
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Verktyg för att hjälpa personer  
som upplevt våld 
Det finns två verktyg som tagits fram för att hjälpa personer som upp-
levt våld. 

Systematisk kartläggning av våld i nära relationer
Våld i nära relationer ska kartläggas systematiskt i alla social- och hälso-
vårdstjänster som en del av kartläggningen av alla klienters situation. Den 
systematiska kartläggningen är en professionell intervention för att bryta 
våldsspiralen. Som verktyg vid kartläggningen används blanketten för 
kartläggning av våld i nära relationer.

Metoden för multiprofessionell riskbedömning MARAK
MARAK innebär möten för multiprofessionell riskbedömning. Det är fråga 
om en särskild samarbetsmetod som syftar till att hjälpa offer för allvar-
ligt våld i parrelationer. Metoden går ut på att förebygga återfall i våld 
och säkerställa att offren får all den hjälp som de behöver genom en enda 
anmälan. Målet är att metoden ska införas i alla kommuner.

testa din kommuns situation i fråga  
om arbetet mot våld i nära relationer

ja     nej      ta reDa på
 √         √                    √

Kommunen har utsett en koordinator för  
arbetet med att förebygga våld i nära relationer. 

Kommunen har tillsatt en samarbetsgrupp  
för det våldsförebyggande arbetet. 

Arbetet mot våld i nära relationer  
ingår i kommunens

•	 välfärdsstrategi 

•	 säkerhetsplan 

•	 handlingsplaner för social-, hälso- och 
sjukvården. 

Kommunen har tagit fram en handlingsmodell 
och en tjänstestig för det våldsförebyggande 
arbetet. 

Personalen inom social-, hälso- och sjukvår-
den har fått anvisningar och utbildning för att 
ingripa mot våld i nära relationer. 

Alla yrkespersoner inom social-, hälso- och 
sjukvården vet hur de ska agera när våld 
förekommer. 

Det är lätt att få tillräcklig information om det 
våldsförebyggande arbetet och tjänsterna.


