
HJÄLP FÖR ATT FÅ ETT SLUT PÅ VÅLD I NÄRA RELATIONER
Skyddshemstjänster som är tillgängliga för alla är betydelsefulla med tanke på de mänskliga rättig-
heterna och jämställdhet hos personer med funktionsnedsättning. Detta avser tillgängliga skydds-
hem där tillgängligheten förverkligas fysiskt, men där också informationen är tillgänglig. I praktiken 
innebär det många slags möjligheter att kommunicera och att den information som skyddshemmen 
erbjuder är tillgänglig och begriplig på det sätt som en funktionsnedsättning förutsätter.

Via länken ser du var skyddshemmen finns: www.thl.fi/skyddshemstjanster  

FUNKTIONSHINDRADE LÖPER STÖRRE RISK ÄN ANDRA
Våld är våld, oberoende av vem som är föremål för våldet. En funktionsnedsättning skyddar inte  
mot våld. Både barn och vuxna med funktionsnedsättning löper större risk att råka ut för våld än  
personer utan funktionsnedsättning. 

Dessutom kan en funktionsnedsättning konkret påverka möjligheten att söka hjälp.

Bland annat osynlighet och oförmåga att skydda sig mot våld gör att personer med funktions- 
nedsättning är mer sårbara. En person med funktionsnedsättning känner ofta våldsutövaren från 
tidigare.

ALLA FUNKTIONSHINDRADE ÄR INTE LIKADANA 
Funktionsnedsättning är ett mångfacetterat begrepp och alla personer med funktionsnedsättning 
bildar inte en enhetlig grupp. 

I handikappservicelagen avser en handikappad, dvs. funktionshindrad, den som på grund av skada 
eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till nor-
mal livsföring. Det är fråga om funktionshinder som orsakats av en skada eller en långvarig sjukdom.

SÄRDRAG I VÅLDET MOT PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING   
 orsaka skada på hjälpmedel

 manipulera en läkemedelsbehandling

 försumma oumbärlig assistans

 hota med institutionsvård

 lämna personen ensam eller utan assistans

 knäcka personens självförtroende genom att håna personens funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning  
INOM SKYDDSHEMSTJÄNSTER 

FAKTABLAD
Skyddshemstjänster • www.thl.fi/skyddshemstjanster
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Viktigt att veta
Det finns vissa särdrag som anknyter till det våld som riktas mot personer med funktions 
nedsättning. Det är bra att yrkespersonalen är medveten om särdragen så att det är möjligt  
att identifiera och hjälpa en person med funktionsnedsättning som upplevt våld. 

BEAKTA FÖLJANDE 
 Det är viktigt att personalen vid skyddshemmet sätter sig in i det våld som riktas mot 

personer med funktionsnedsättning och i hur våldet tar sig i uttryck. 

 Personer med funktionsnedsättning känner inte alltid igen det våld som de utsätts för. 
De är inte alltid medvetna om sina egna rättigheter och gränser. 

 Det är viktigt att öka kännedomen om våld, sexuellt våld och möjligheten att söka 
hjälp hos personer med funktionsnedsättning. 

 Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att tala om våldet utan att 
våldsutövaren är närvarande.

SÄRSKILDA UTMANINGAR FÖR INVANDRARE  
 Särskilda utmaningar när det gäller invandrare med funktionsnedsättning är okun-

skap om de tjänster som erbjuds och bristfälliga språkkunskaper och sociala nätverk. 

 Skyddshem kan vara ett främmande begrepp, om servicen i fråga inte existerar i det 
land personen kommer från. Ofta behövs tolk. 

 Det är bra att ta tolkning i beaktande redan i det skedet då servicen planeras. 

 Ett klart och tydligt språk är till nytta för personer som redan i någon mån talar  
språket.

I våld mot personer med 
funktionsnedsättning kan 
våldsutövarna vara  

 partner eller tidigare partner 

 familjemedlemmar 

 rumskamrater 

 släktingar 

 assistenter 

 officiell personal inom olika 
tjänster 

 bekanta  

 främmande personer.
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