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• Lyssna intresserat

• Ställ öppna frågor

• Generaliseringar som redskap

• Bära hopp om att förändring är 
möjligt

• Gensvarets betydelse

• Varje berättelse är unik…

• …men det går att skönja ett 
gemensamt mönster. 

• Berättelsen som förändras

Om patienten svarar JA



Om patienten svarar JA

Pågående partnervåld?

Hur långt tillbaka i tiden?

Samsjuklighet

Hänvisa till- eller samråd med;

• Socialtjänsten

• Polisen

• Utväg Skaraborg, Utväg Södra 
Älvsborg eller annan likvärdig 
verksamhet.



Utväg
Myndighetssamverkan i arbetet 

mot våld i nära relation

Skaraborg/Södra Älvsborg

Finansieras av VG-regionen
och kommunerna i respektive område

Expertenheter, Regionhälsan

Hälso- och sjukvård
Socialtjänst 

Polis – Åklagarkammare –
Kriminalvård

Frivilligorganisationer

Kontaktuppgifter; www.utvg.se

http://www.utvg.se/


Målgrupp

➢ De som utsatts för våld i nära relation

➢ De som utövat våld i nära relation

➢ De barn som upplevt våldet 



Utvägs stöd till våldsutövare 
Förutsättningar hos behandlaren:

• God teoretisk kunskap

• God självkännedom

• God kunskap om våld och egen syn på våld

• Motbilder/växla perspektiv

• Frivillighet

• Motivationsarbete- att flytta sig själv in i centrum för sin egen berättelse om våldet. 

• Respektfullt bemötande, skapa trygghet.

• Generalisering som metod: ”Du är en av många”.

• Kunskap om de psykologiska försvaren, och vad de har för syfte.

• Resultat över tid: Bredare, djupare och ansvarstagande berättelser om det egna våldet.

”Att allvarliggöra våldet 
Och

mänskliggöra utövaren”



Detta innebär

 att ta ställning!

 att arbeta med motstånd!

 kräver mod! 

Dessa barn tillhör de allra mest utsatta och skyddslösa.

”Har vi väl dragit upp rullgardinen och försöker att dra ner den igen,

finns ändå det kvar som vi har sett”

SYNLIGGÖR BARNEN
Våga – Bli den vuxna som ser och uppmärksammar barnens utsatthet

www.utvag.se



Sammanfattningsvis

• Upplevelser av våld i nära relation kan sätta långvariga och allvarliga avtryck

• Varje enskild människa har unika behov- viktigt med samverkan!

• Att ställa frågor om våld på rutin kan förebygga långvarig ohälsa och rädda 
liv!


