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Islandsmodellen



Islandsprojektet 
2015 – 2019 

Utvecklings- och samarbets/ 
samverkansprojekt mellan
polis, åklagare, socialjour, 
socialtjänst och hälso- och 
sjukvård vid akuta
våldshändelser i familjer
med barn i Göteborg, Västra
Götaland. 



• Våren 2015 – Studiebesök Island

• Inventering och kartläggning

• Samarbets-/Samverkansmodell

• Utbildning och material

• Operativ uppstart 2017-01-01

• Löpande avstämningar

• Utvärdering



• Polisens Utvecklingsavdelningen, 
Region väst

• Polisen i Storgöteborg, Västra 
Götaland

• Åklagarmyndigheten, 
Utvecklingscentrum i Göteborg

• Åklagarmyndigheten, 
Åklagarområde Väst, Göteborgs 
åklagarkammare

• Socialtjänsten, IFO, 
Stadsdelsförvaltning 
Askim/Frölunda/Högsbo, Göteborg 
samt Västra Göteborg, Göteborg

• Socialjouren, Göteborg, Social 
resursförvaltning, Göteborgs stad

• Drottning Silvias Barnsjukhus, 
Barnakuten, Göteborg

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra 
akuten/ Akut- och olycksfallsmottagning 
Sahlgrenska 

• Kungshöjds jourcentral

• Frölunda vårdcentral

• Barn- och ungdomspsykiatrin, Frölunda

• Barn- och ungdomsmedicin, Frölunda

• Barnskyddsteamet Västra Götaland

• Barnahuset i Göteborg

Medverkande verksamheter i projektet



Projektets syfte

Att utveckla ett konkret och 
effektivt samarbete/samverkan
mellan polis, åklagare, socialjour,  
socialtjänst samt hälso- och 
sjukvård (Barnahus, 
Barnskyddsteamet)

Samarbetet/samverkan fokuseras
på handläggning och uppföljning på
en operativ nivå vid akuta
våldshändelser i familjer med barn



Övergripande mål

Våldsutsatta vuxna och barn, 
barn som bevittnat/upplevt 
våld skall ur ett 
helhetsperspektiv i större 
omfattning synliggöras och 
erhålla ett adekvat och 
konsekvent bemötande samt 
erhålla skydd, stöd och 
behandling. 

Personer som utövar våld skall i 
större omfattning lagföras och 
erhålla adekvat stöd och 
behandling.



Delmål exempel
• Polis: 

• Effektivisera det initiala arbetet

• samarbeta i större omfattning på
plats med socialtjänst/socialjour, 

• Dokumentation

• Förhör ska ske inom kortare tid och 
videofilmas

• Åklagare: 

• Uppnå en effektivare utredning och 
högre lagföring

• barn bevittnat våld uppmärksammas
- brottskadeersättning



Delmål exempel

Socialjour/socialtjänst

• I större omfattning medverka och ingripa
vid akuta fall tillsammans med polis. 

• Effektivisera det initiala arbetet
• Akut risk- och skyddsbedömning
• Kris och stödsamtal till barnen
• Fokus på våldsutövare

Hälso- och sjukvården

• akuta fall göra en somatisk hälso-
/kroppsundersökning

• Utveckla dokumentation
/skadedokumentation

• Öka kunskapen om anmälningsskyldighet
• Följa upp behandling



Gemensamma målbilder
gemensam samsyn

• Fokus på de operativa akuta
aktiviteterna, samarbete/samverkan
samt uppföljning

• Fokus på att förbättra
kopplingar/överlämningar

• Effektivisera tid i syfte att eliminera
onödig väntan för de drabbade, 
konkret handläggning och högre
kvalitet.



Barn har rätt till ett liv utan våld

Fokus på Barnen

Samarbetet ska utgå från ett 
barnrättsperspektiv



Islandsmodellen





Symbolförklaring

Socialjour/
socialtjänst

Polis Barnhuset

Åklagare
Hälso- och 
sjukvård

RMV

Kontakt/
överlämning

Larm till polisens 
regionledningscentral 

(RLC)

RLC kommenderar 
ut en polispatrull 

till platsen

Polispatrullen kontaktar 
socialtjänsten (kontorstid)
Polispatrullen kontaktar 

socialjouren (utanför 
kontorstid)

Polis och 
socialtjänst/socialjour 

anländer till 
brottsplatsen

Larmfas



Checklista 
Polisen

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer



Polis håller inledande förhör 
med misstänkt och 
videoförhör med 

målsägande, samt barn över 
15 år. Barn under 18 år ska 

alltid dokumenteras i 
PM/anmälan.

Socialtjänst/socialjour ger 
barnet/barnen ett första 

krissamtal och samtalar med 
utsatt vuxen och gör en risk-

och skyddsbedömning

Polisen kontaktar åklagare angående 
eventuellt anhållande av misstänkt, 
både då misstänkte är på plats eller 
frånvarande. Åklagare fattar beslut 

gällande ev. anhållande.

Polis ombesörjer 
transport för 

målsägande till 
hälso- och 
sjukvård

Socialtjänst/jour 
ombesörjer 

transport för  
målsägande 

samt medföljer 
till  hälso- och 

sjukvården

Akuta skador

Socionom i 
samverkan 
med polis

Hälso- och sjukvård 
gör 

undersökning/skade
-dokumentation  och 

dokumenterar

Patrullen avrapporterar 
klart och lämnar över till 
en utrerade hos polisen. 

Utredare vidtar utredande 
åtgärder. Risk- och 

hotbildsbedömning görs / 
kontaktförbud

Synliga skador
Polis begär 
rättsintyg. 
• Inhämta 

patientjournal
• Begär 

undersökning 
RMV

RMV utfärdar 
rättsintyg 

Socialtjänst/socialjour ombesörjer 
transport för målsägande vuxen 

och barn från hälso- och 
sjukvården till skyddat boende, 
vid behov, alternativt hem om 

skyddsbehov ej finns. 

Omhändertagandefas

Symbolförklaring

Socialjour/
socialtjänst

Polis Barnhuset

Åklagare
Hälso- och 
sjukvård

RMV

Kontakt/
överlämning

Synliga och ej 
synliga 

skador, ej 
akut





Lathund –
samtal med 
Barn i kris-
och utsatta
situationer

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer



Broschyrer till barn och ungdomar



Material till barnen

Barnen har också i samband 
med en akut våldshändelse 
fått en gåva i form av antingen 
en nalle eller en 
anteckningsbok.

Både nallen och boken finns 
att köpa på Ikea. För att hitta 
nallen sök på "Fabler björn" på 
Ikea och för att hitta 
anteckningsboken sök på 
"Lankmoj".



Antalet ärenden har ökat - Islandsmodellen

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

SF centrum 20 19 13 9 16 14 25 28

SF Hisingen 11 13 20 21 18 31 27 21

SF Nordost 18 16 19 14 25 14 33 18

SF Sydväst 10 5 12 16 14 12 7 5
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Förekomst av händelser - Våld i nära relation 2021-2022 

SF centrum SF Hisingen SF Nordost SF Sydväst Poly. (SF centrum) Poly. (SF Hisingen) Poly. (SF Nordost) Linear (SF Sydväst )



Film om dokumentation och
skadedokumentation

Skadedokumentation kort:
https://youtu.be/mjKuhqAppf4

Skadedokumentation lång:
https://youtu.be/oSgDK8agyMY

https://youtu.be/mjKuhqAppf4
https://youtu.be/oSgDK8agyMY


Sa

Material och information

www.valdinararelationer.se/island

Checklistor

Samtal med barn –
en lathund

Skadedokumen
tation

Filmer och 
checklista



Samordningsfas

Vid överlämning till 
socialjouren skall 
överlämning till 
socialtjänsten ske 
nästkommande vardag
Ange Islandsprojektet

I samtliga ärenden 
initierar socialtjänsten 
skyndsamt samråd på 
Barnahuset

Barn är 
målsägande

Barnahusets 
samordnare kallar 
berörda 
myndigheter i det 
aktuella ärendet 
till samråd

Polisen håller 
barnförhör på 
Barnahuset

Socialtjänsten utreder 
och följer familjen 
(Stödinsatser till barn 
och vuxen)

Stöd, behandling eller 
uppföljning inom 
hälso- och sjukvården 
BUP/BUM

Fortsatt uppföljning av 
barnet genom samråd 
på Barnahuset, ska ske 
skyndsamt



Breddimplementering i
Göteborg 2021

• 1 maj SDF Sydväst

• 1 oktober Centrum

• 1 November Nordost

• 1 December Hisingen



Utvärderingen

Maria Eriksson, Veronica Ekström och Mari Brännvall.

Fokus på i vilken grad den modell för konkret och 
effektivt samarbete, som utvecklats inom projektet, 
implementerats i praktiken under projektår 2-3 (2018-
2019).

Metod: Kvalitativa intervjuer med poliser i ingripande
verksamhet, socialarbetare vid socialjouren och 
barnutredare inom socialtjänst, personal inom hälso-
och sjukvård

www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/islandsprojektet/utvärdering



Möjlighetsfönstret

De första timmarna eller dagarna efter ett brott under vilket 
brottsoffret känner sig sårbar och är villig att överväga 
en förändring av sitt liv. Under detta "fönster" är det mest 
sannolikt att ett brottsoffer tar emot stöd för 
att åstadkomma denna förändring.

(Davis et al 2008).



Samarbete under 
möjlighetsfönstret

• Barnen 
uppmärksammas mer 
på plats

• Barn synligare i 
rapportering

• Tidig kontakt med 
familjen underlättar 
arbetet för 
barnavårdsutredarna.

Ökat fokus på barnen -
både från polisen och 
socialjouren/socialtjänst



”Ja, men de kommer in och 
så mest finns där. Både
för...ja, mest för
målsäganden och barnen, 
men även för oss lite grann. 
Som en slags stöd. Fyller i
med vissa grejer och sen så
allt eftersom vi blir färdiga
så kommer de in mer på
deras spår. Om vad de kan
hjälpa till med och vad de 
vill och informera kvinnan
om all hjälp som finns att få. 
Så då liksom blir det en
väldigt mjuk övergång där
och sen lämnar vi när vi är
färdiga. Så det har funkat
väldigt smidigt.”

POLIS



Jo, men det är klart att det blir bättre om man är 
där samtidigt. (…) Är det tryggt så kan man 
fokusera på de personer som man ska hjälpa och 
stötta och så. Annars går det också en energi till att 
tänka ur säkerhetsaspekter för oss. 

socialjouren

Tydligare roller mellan 
professionerna –
möjliggör fokus på det 
egna uppdraget vid 
våld i nära relationer. 



Sammanfattning 
- utmaningar

• Resurskrävande för 
socialjouren

• Hög personalomsättning 
gör att kompetens 
försvinner

• Brist på kontinuitet 
medför risk att rutinen 
för Islandsärenden 
glöms bort



Samarbete under 
möjlighetsfönstret

Polis och socialtjänst 
motiverar inte 
alla till läkarundersökning 
och skadedokumentation, 
utan främst de som har 
allvarligare skador som 
kräver sjukvård.

• De våldsutsatta vill inte.

• Tidskrävande.

• De professionella tycker 
inte att det behövs.

• Inte akut – kan vänta till 
morgondagen.

Skador dokumenteras i låg 
utsträckning. Våldsutsatta med 
lindriga skador undersöks 
sällan av läkare



Sammanfattning -
vinster

• Renodlade roller effektiviserar.

• Underlättar varandras arbete på plats.

• Snabba överlämningar minskar glapp mellan 
myndigheter.

• Båda myndigheterna får ta del av familjens situation 
på plats, vilket underlättar dialog dem emellan under 
utredningsarbetet.

• Barnen i familjen är mer synliga, såväl under arbetet 
på plats, som i dokumentationen därifrån.

• Socionomerna känner sig tryggare när polisen är på 
plats

• Polisen kan fokusera på misstänkt och släppa 
ansvaret för skyddet av brottsutsatta

• Erbjuda stöd och behandling till frihetsberövade

• Mer kvalitativ skadedokumentation



Stort intresse 

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

• Omnämnt I flera SOU rapporter

• SKR kunskapsstöd 2020 – lärande 
och godaexempel

• Socialstyrelsen 

• Skåne och Värmland

• Stockholmsregionen startat 
pilotprojekt

• Justitieutskottet 



Tack för er 
uppmärksamhet

Nu finns det tid
för frågor

Islandsprojektet / Islandsmodellen - Valdinararelationer.se

https://www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/islandsprojektet/

