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Våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
 
Författad av: Lilian Ivarsson Sporrong, Hållbar utveckling och Tarja Nordling, Välfärd och 
folkhälsa 
Beslutad av: Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg 
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1. Inledning 
SKL och regeringen har kommit överens om en satsning inom kvinnofridsområdet 2018-2020 med 
målet att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting/regioner. Ett insatsområde 
och en förutsättning för det fortsatta arbetet är en stärkt och fungerande samverkan mellan 
huvudmännen. Chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård har därför beslutat att ta fram 
behövliga överenskommelser för kvinnofridsområdet, inom ramen för den övergripande 
överenskommelsen som finns mellan Region Örebro län och de tolv kommunerna i länet,  
Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.  

 

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen genom att samordna de olika myndigheternas uppdrag 
och ansvara för regionalt utvecklingsstöd till offentliga, ideella och privata aktörer som arbetar mot 
våld. Länsstyrelsen är sammankallande för Länsgrupp för kvinnofrid i Örebro län som utgör den 
övergripande samordnings- och samverkansstrukturen för arbetet mot våld i länet. Länsstyrelsen håller 
även i samverkansgrupp för att motverka prostitution och människohandel och resursgrupp för att 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  

I länsstyrelsens strategi för jämställdhet är målet att kunskaper och metoder för att upptäcka och 
förstärka skyddet för våldsutsatta personer utsatta för våld ska utvecklas genom samverkan. Även i 
länsstyrelsens handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor poängteras vikten av samverkan.  

 

Länsstyrelsen avser att anordna samarrangemang för huvudmännen i syfte att utveckla 
förutsättningarna för samverkan. Regionen och kommunerna ansvarar för att vara aktiva i länsgruppen 
med utsedda nyckelpersoner.  

2. Målgrupp  
Målgrupp är personer som utsatts för eller utsätter andra för olika former av fysiskt, psykiskt, 
ekonomiskt eller sexuellt våld i nära relationer, riktat mot kvinnor, flickor, män, pojkar och hbtq-
personer, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning av kvinnor och flickor och prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

3. Syfte  
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra huvudmännens ansvar i enlighet med lagstiftning och 
föreskrifter för hälso-och sjukvård och socialtjänst för att upptäcka, ge vård, stöd och hjälp till 
personer som utsatts för eller utsätter andra för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck och för att skapa nödvändiga förutsättningar för samverkan för att uppfylla målen i denna 
överenskommelse.  

 

Huvudmännen förbinder sig att utifrån sitt uppdrag organisera sina verksamheter så att syfte och 
mål med överenskommelsen får genomslag i praktiken. Respektive huvudman har ansvar för att 
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den egna personalen har relevant evidensbaserad kompetens utifrån det egna uppdraget och verkar 
för samlad kunskap och praxis utifrån respektive aktörs ansvar och uppgift.  

 
Den enskildes behov av samverkan ska styra och ingen enskild ska hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför bli utan de insatser hen behöver.  

4. Mål  

1. Huvudmännen ska arbeta för en ökad samsyn kring enskildas behov av vård, stöd och 
hjälp. För det behöver de ha kännedom varandras ansvar enligt lagstiftning och 
föreskrifter, och de rutiner som tillämpas inom respektive huvudman.  

 

2. Huvudmännen ska systematiskt arbeta för att upptäcka våldet och ge likvärdiga insatser i form 
av vård, stöd och hjälp vid våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck inom 
närsjukvård, specialistsjukvård samt inom kommunens verksamheter.  

 

3. Huvudmännen ska verka för god tillgänglighet av vård-, stöd- och hjälpinsatser med tydliga 
ingångar och enkla vägar för ömsesidig konsultation. Det gäller i såväl det akuta skedet som 
vid mer långsiktiga insatser. 

 

4. Rutiner för samordning av insatser i de fall den enskilde behöver vård, stöd eller hjälp från 
flera enheter eller huvudmän ska finnas.  
 

5. Insatser ska inte motverka varandra. 

5. Effekter  
Personer som tillhör målgruppen:  

• har tillgång till information om vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, på olika språk, 
utifrån olika behov, förutsättningar och utifrån olika sårbarhetsfaktorer. 

• har tillgång till likvärdiga, behovsanpassade, samordnade och sammanhängande insatser på 
rätt nivå  

• är delaktiga i och har inflytande över sina insatser 

6. Förutsättningar för samverkan 
Samtliga vårdenheter inom Region Örebro Län och verksamheter inom kommunernas socialtjänster 
ska vara införstådda  med det ansvar som åligger var och en att upptäcka våldet och ge vård- och 
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stödinsatser till personer som utsatts eller utsätter andra för våld.  
 

Samtliga personer som varit inlagda för vård och behöver samordning mellan huvudmännen omfattas 
av Rutin för samverkan vid utskrivning från slutenvård. Om den enskilde begär eller samtycker till det 
ska respektive huvudman kalla den andra till SIP-möte (samordnad individuell plan) om behov finns 
av insatser från båda huvudmännen. Rutiner  före detta finns på https://www.visamregionorebro.se/  

 

För att uppnå målen krävs fortsatt arbete med att ta fram gemensamma rutiner, t ex avseende tillgång 
till sjukvård för barn i skyddade boenden, SIP, rättssäker dokumentation och delande av uppgifter och 
skyddad identitet, utvecklande av riskbedömningar.  

 

Vid större verksamhetsförändringar är huvudmännen skyldiga att informera varandra i god tid, enligt 
principerna i den generella överenskommelsen om samverkan, se Inledning.   

7. Giltighet och uppföljning 
Överenskommelsen om samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län kring 
våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck är beslutad i chefsgrupp för samverkan för 
social välfärd samt vård och omsorg och gäller tills vidare. Parterna har ett gemensamt åtagande för 
att  målen i överenskommelsen följs upp. Indikatorer: 1) enheter har deltagit på samverkansträff, 2) 
enheter  har rutiner för kontakter med motparten, 3) SIP används i våldsärenden. 

 

https://www.visamregionorebro.se/
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