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”Våld ska förebyggas, tidigt upptäckas och hanteras professionellt.
Vi kan göra skillnad för de som ofta lider i tysthet.”
ur nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg
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INLEDNING

VARFÖR EN STRATEGI?
Data visar att andelen som rapporterar att de utsatts för hot eller
fysiskt våld minskar med stigande ålder. Men för de som är beroende av andra personer kan situationen se sämre ut.
Både män och kvinnor drabbas. Några studier tyder på att kvinnor
drabbas mer. Vi vet att äldre kvinnor som utsätts för sexuellt våld har
svårare att få hjälp på grund av omgivningens okunskap.
Vi som arbetar för och möter äldre, har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och motverka våld i och mot vår målgrupp.
DEN NATIONELLA STRATEGIN1
 Det finns en nationell strategi om våld mot äldre inom
vård och omsorg som fokuserar på tre strategiska områden för att motverka våld mot äldre:
1.
2.
3.

TORONTODEKLARATIONENS DEFINITION AV
VÅLD MOT ÄLDRE I NÄRA RELATIONER
”…en enstaka eller upprepad handling, eller
frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller
smärta hos en äldre person (…) Denna handling
kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller
oavsiktlig försummelse. ”
antogs av världshälsoorganisationen who och international
network on prevention of elder abuse inpea 2002.

Värdighet och välbefinnande för den enskilde
Kvalitet i vård och omsorg
Hjälp och stöd till anhöriga som vårdar närstående

Strategin är en del i regeringens satsning på att stödja en strukturerad och långsiktig fortgående kvalitetsutveckling inom vård
och omsorg för äldre personer. I strategin finns en definition på
våld mot äldre. Den anger också förekomst och riskfaktorer.
Inom forskningen skiljs det ofta på kontrollerat och situationsbetingat partnervåld. Det första innebär att olika former av
våld används och att våldet succesivt stegras. Vanligtvis är det
kvinnor som utsätts av en manlig partner för den här typen av
våldsmönster.
Det situationsbetingade våldet utövas av både kvinnor och
män och handlar oftast om enstaka händelser som utlöses av
stressituationer då frustration och vrede tar överhand och leder
till fysisk aggression.
Resultat från undersökningar2 visar att äldre män respektive
äldre kvinnor utsätts för våld i lika hög utsträckning. Omkring
16 procent av kvinnorna och 13–15 procent av männen hade
vid något tillfälle utsatts för våld efter att de fyllt 65 år3. Kvinnor
är dock i högre utsträckning utsatta för upprepat våld och för
fler former av våld. Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för
sexuellt våld. ¿

1 nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg. socialdepartementet 2014.
2 ofrid – om våld mot äldre kvinnor och män. brottsoffermyndigheten 2001
3 ofredad – om våld och övergrepp mot äldre personer. kristensen, k och lindell, l region gotland 2013.
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RISKFAKTORER &
TYPER AV VÅLD
Riskfaktorer som utlöser våld kan vara strukturella, finnas hos
våldsutövaren eller hos den våldsutsatta. Det finns också flera
olika typer av våld som en person kan utsättas för.
 I den natonella strategin anges flera faktorer som kan
bidra till att våld utlöses.
Riskindikatorer hos den äldre:
Stort vårdbehov, fysiskt beroende, problematiska beteende
förändringar, kognitiv funktionsnedsättning (nedsatt korttidsminne) och mentala symtom (förvirring, depression).
Riskindikatorer hos förövaren:
Förövare har oftare än icke-förövare psykologiska problem
eller missbruksproblem/läkemedels- eller narkotikamissbruk.
Alkoholkonsumtion har också associerats med allvarliga och
frekventa övergrepp. Förövare kan också vara ekonomiskt beroende av den äldre personen.
Partnervåld:
Det är vanligt att äldre blir utsatta för våld eller övergrepp av sin
partner. Tills nyligen har partnervåld bland äldre i stort sett ignorerats, även om skadorna och graden av våld konstaterats vara
lika allvarliga som vid vuxna barns misshandel av sina föräldrar.
Våld i familjen över flera generationer:
Om våld är ett normalt mönster för beteende i familjen kan
förövaren ha lärt sig använda våld genom att ha bevittnat våld
eller själv blivit utsatt för våld.
Social isolering:
Många äldre som utsatts för övergrepp har färre sociala kontakter än andra äldre som inte utsatts för övergrepp. Emellertid är
det inte klarlagt ifall den sociala isoleringen orsakar övergreppen eller är en konsekvens av dem; både offer och förövare kan
uppleva att social isolering är nödvändig för att dölja övergreppen.
Reaktioner på stress tar sig uttryck i våld:
Att ta hand om äldre närstående kan innebära stress för de
anhöriga. Detsamma gäller för vård- och omsorgspersonal om
de har begränsad förståelse för åldringsprocessen, bristande förmåga att ge vård och omsorg, otillräckligt stöd eller otillräckliga
resurser. Att vård- eller omsorgspersonal reagerar med våld i en
stressad arbetssituation kan vara en indikation på hur personen
vanligtvis reagerar på stress och behöver inte ha något med
den aktuella situationen att göra.
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Åldersförakt:
Negativa stereotypa föreställningar och attityder mot äldre
vuxna kränker deras människovärde, avhumaniserar dem och
gör det lättare för en del människor att begå övergrepp, utan
att känna skuld eller ånger. Äldre människor har också många
av dessa negativa stereotypiska uppfattningar om sig själva. De
kan betrakta övergreppen som något de förtjänar, som oundvikliga eller obetydliga. Våldet betraktas som normalt när hög
ålder anses som en funktionsnedsättning och medför förlust av
personlig makt och kontroll över ens liv.
Toleransen av våld i vårt samhälle:
Våld mot äldre förekommer inte i ett vakuum, utan är en produkt av samhällets generella tolerans och acceptans av våld.
Accepterandet av våld skapar en omgivning som starkt bidrar
till olika former av våld mot äldre människor.
TYPER AV VÅLD
Det finns flera olika typer av våld eller sätt att behandla någon
illa.
•
Psykiskt – att ständigt få höra elaka ord, kränkningar och
hot.
•

Fysiskt – att till exempel bli slagen, knuffad, sparkad eller
dragen i håret.

•

Sexuellt – att bli tafsad på, att tvingas se på porrfilm, utföra
sexuella handlingar eller att bli våldtagen.

•

Ekonomiskt – att tvingas teckna abonnemang, testamente, gå i borgen för någon eller om någon använder dina
pengar för eget bruk.

•

Socialt – att inte få träffa den du vill, bli inlåst, utfryst eller
isolerad.

•

Försummelse – att inte få den vård och omsorg som du har
rätt till. Till exempel att få för lite mat, medicin, hjälpmedel
eller inte få hjälp med sin hygien.

•

Hedersrelaterat – att våldet utförs av hela familjen eller
släkten; en kollektiv makt som kontrollerar och styr hur du
till exempel klär dig, vem du umgås med eller vad du får
göra.
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KOMMUNAL PLAN &
SAMVERKAN
I Malmö stad finns en kommunövergripande plan mot våld i nära
relation. Det finns också en särskild utredning kring hedersrelaterat
våld och förtryck.
KOMMUNAL PLAN
Kommunfullmäktige antog 2016 Plan för kvinnofrid och mot våld
i nära relation4. Den bygger på tre principer, vilka även genom
syrar denna strategi:
1.
2.

3.

Samhället ansvarar för att det finns insatser mot
sexuellt våld och våld i nära relation.
Verksamheten ska utformas utifrån en helhetssyn
där det finns insatser för samtliga berörda parter
– utsatta och utövare – kvinnor, män, flickor och
pojkar.
Ett nära samarbete med andra berörda myndigheter,
frivilligsektorn och övriga civilsamhället är nödvän
digt. ¿
4 kommunfullmäktige 2016-02-04

SAMVERKAN
Malmö stads utredning om kommunövergripande insatser mot
hedersrelaterat våld och förtryck visar ett behov av ett antal
insatser. De insatser som bedömts nödvändiga, och som berör
hälsa-, vård och omsorgsförvaltningens målgrupper, innefattar
kunskaps- och kompetenshöjning samt samordning och samverkan. Strategin har tagit hänsyn till utredningen och inkluderat insatserna som ansetts nödvändiga gällande hedersrelaterat
våld och förtryck.
En gemensam rutin för åtgärder vid våld i nära relation finns
framtagen för funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Rutinen berör alla typer av våld, inklusive
hedersrelaterat våld.
Rutinen syftar till att säkerställa att yrkesverksamma känner
sig trygga i sitt agerande samt att det finns en kontinuitet i
insatserna. Det finns även en yrkesgemensam handbok och en
resurskatalog som stöd för yrkesverksamma inom ASF, FSF och
HVOF.
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INSATSER FÖR ATT
UTVECKLA ARBETET
Det förebyggande arbetet handlar bland annat om generella
insatser genom reguljärt kvalitetsarbete med den äldre i
centrum. Men insatserna behöver även vara specifika för att
organisationen och den enskilde medarbetaren ska kunna vara
effektiva i att upptäcka, kunna motverka våld och ge stöd.
Förvaltningen har identifierat tre utvecklingsområden med var
sitt önskat läge som ska vara uppnått 2022. Dessa är organisering, kunskap och samverkan.
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1

UTVECKLINGSOMRÅDE
Organisering

NULÄGE 2019
I samband med att förvaltningen bildades, spreds en del av de
medarbetare som haft uppdrag som stöd- och kontaktpersoner
inom de förutvarande stadsområdena. En ny organisering för
stöd i arbetet mot våld i nära relationer behöver tillskapas.
Det finns även ett behov av att samordna arbetet inom förvaltningen och när det gäller samarbetet med andra nämnder,
myndigheter ideella organisationer och civilsamhället.

”

Medarbetare ska veta att de kan få stöd
i arbetet mot våld i nära relationer och
vem som kan ge det stödet.”

ÖNSKAT LÄGE 2022
Medarbetare vet att de kan få stöd i arbetet mot våld i nära
relationer och var och från vem det stödet kan ges.
Stöd- och kontaktpersonerna får stöd för sitt uppdrag och har
tillgång till utbildning, omvärldsbevakning, erfarenheter från
andra och information om vilka samarbeten som finns i syfte att
göra arbetet mot våld effektivare och smidigare.
ATT GÖRA
Utse stöd- och kontaktpersoner och samordnare.
•
Det utses totalt fyra stöd- och kontaktpersoner: en i
avdelningen för särskilt boende och tre i avdelningen för
hälsa- och förebyggande. Uppdraget är att fungera som
stöd till medarbetare när det gäller tillgång till kunskap och
utbildning, vägledning till rutiner och orientering om vilka
samarbetspartners som finns när åtgärder för att skydda
den enskilde behöver vidtas.
•
En samordnare utses med uppdraget att vara sammankallande för de utsedda stöd- och kontaktpersonerna.
Samordnaren deltar även i förekommande nätverk för
samarbete i syfte att föra fram de specifika perspektiv och
behov som kan finnas för den enskilde äldre, samt att återföra kunskap till organisationen avseende förändringar och
utveckling nationellt och inom Malmö stad. ¿
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2

UTVECKLINGSOMRÅDE
Kunskap

NULÄGE 2019
Att våga agera i lägen där misstanke om våld, eller konstaterat
övergrepp finns, mot en äldre, kan vara mycket utmanande och
svårt att hantera för den enskilde medarbetaren. Det finns ett
behov av att rusta chefer och medarbetare för att skapa beredskap att kunna hantera svåra situationer som handlar om våld
och för att skapa handlingskompetens i syfte att göra skillnad
för de som ofta lider i tysthet. Kunskap om hur våld upptäcks
och hanteras, samt vilket stöd och vilka vägar som finns för att
agera, behöver förmedlas i syfte att skapa en handlingskraftig
organisation.

”

Chefer och medarbetare ska ha kunskap
om hur våld upptäcks och hanteras.”

ÖNSKAT LÄGE 2022
Chefer och medarbetare har kunskap om hur våld upptäcks,
hur misstanke om och förekomst av våld ska hanteras samt ha
modet att agera.
ATT GÖRA
•
Skapa en sida på Komin där information och material finns
om förvaltningens arbete mot våld riktat mot äldre i nära
relationer.
•
Ta fram ett utbildningsmaterial som omfattar de olika typerna av våld. Materialet kan användas av chefer, stöd- och
kontaktpersoner och medarbetare i verksamheterna i syfte
att tillgängliggöra ett gemensamt stödmaterial och säkra
gemensamma arbetssätt. ¿
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3

UTVECKLINGSOMRÅDE
Samverkan

NULÄGE 2019
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige 2016 och gäller under perioden 2015–2020.
Det finns ett etablerat samarbete med funktionsstödsförvaltningen (FSF) kring frågorna kring våld mot äldre. Bland annat
har gemensamma rutiner för HVOF och FSF arbetats fram och
senast reviderats juni 2019: Rutin för åtgärd vid våld i nära relation
mot personer som är äldre och personer med funktionsnedsättning.

”

Det ska finnas ett utvecklat samarbete och en
samsyn med ASF och FSF i syfte att säkra ett
gemensamt arbetssätt inom kommunen. ”

Deltagande i det existerande samarbetet mellan polis, länsstyrelse, skola, Region Skåne med flera har ännu inte utvecklats
från förvaltningens sida.

ÖNSKAT LÄGE 2022
Det finns ett utvecklat samarbete med ASF och FSF i syfte att
säkra en gemensam samsyn och ett gemensamt arbetssätt
inom kommunen.
Ett aktivt deltagande från HVOF finns i den samverkansgrupp
som är forum för samarbetet mellan förvaltningar och myndigheter i syfte att ge ökat fokus på våld mot äldre i nära relationer.

ATT GÖRA
•
Utöka samarbetet med de övriga socialnämnderna.
•
Delta i det kommunövergripande samarbetsforumet. ¿
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UPPFÖLJNING, TIDPLAN
OCH PROCESS
Uppföljning av arbetet inom ramen för strategin.
 I en stor organisation som hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen pågår många processer parallellt kring utveckling och uppföljning.
För att säkertälla att strategin för att motverka våld i nära
relationer blir en del av en redan etablerad och kvalitetssäkrad
styrning och ledning i nämnd och förvaltning kommer strategin
att följas upp 2020 och 2021 för att utvärderas 2022.

TIDPLAN OCH PROCESS FÖR
ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATION FÖR ÄLDRE
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