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Abstract description (EN):
A report written to identify and provide an overall picture of the work undertaken
within the Stockholm County Council (SLL) of men who use violence against women
in close relationships. The input is
meant to be used to develop proposals for how the actions of men who use violence
against women should be developed within the health system in SLL. The mapping
involves primary-, secondary-and tertiary preventive interventions, the research
undertaken within the Swedish health and good examples of prevention work with
men's violence against women.This report is based on materials from the
examination of all County websites, and more research data bases.The result shows
that there are three in SLL secondary/tertiary prevention activities that offer
treatment or call support for men who use violence against women. One instance in
the health care offers fathers to the children who have witnessed violence call and
information operations. The largest share of the preventive work with men who
exercised violence in Stockholm County is done by several other principals then the
County Council, often in local government, or nonprofit management. A couple of
them collaborates with the County Council.There is a lack of knowledge about which
methods are effective in preventing or treating work with men who use violence
against women.
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Karolinska Institutet validates an instrument used to examine the barriers and
opportunities for screening for violence against women in health care. Stockholm
University, in collaboration with Uppsala University conducts a study on the
perpetrators
social
networks.
Kartläggning över insatser för män
Title (Original Language):
som utövar våld mot kvinnor. Ett
kunskapsunderlag
för
framtida
utvecklingsarbete.
Abstract description (Original Language):
En r
apport som kartlägger och ger en samlad bild av det arbete som görs inom
Stockholms läns landsting (SLL) för män som utövar våld mot kvinnor i nära
relation. Underlaget är tänkt att användas för att ta fram förslag till hur insatser för
män som utövar våld mot kvinnor ska kunna utvecklas inom hälso- och sjukvården
inom SLL. Kartläggningen innefattar primär-, sekundär- och tertiärpreventiva
insatser, den forskning som bedrivs inom den svenska hälso- och sjukvården samt
goda exempel på f
örebyggande arbete med mäns våld mot kvinnor. Den inkluderar inte verksamheter
med en särskild målgrupp bland utövare eller offer, till exempel dömda
våldsutövare, hedersrelaterat våld eller missbruksproblematik.Mäns våld mot
kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem. Statistik från 2001 visar att 46 procent av
kvinnorna i Sverige efter sin 15-årsdag har varit utsatta för våld av en man minst en
gång (25 procent av kvinnorna har upplevt fysiskt våld). Av de kvinnor som blivit
utsatta
för våld av en närstående uppger 90 procent att den närstående antingen är en
partner eller före detta partner. Hälso- och sjukvårdens verksamhet inriktar sig
främst på våldsoffret och inom SLL finns bland annat ett handlingsprogram för
omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.De senaste åren har det startats flera
verksamheter i Sverige som riktar sig till de våldsutövande männen, främst bland
ideella organisationer och inom socialtjänsten. Dessa har uppmärksammats i ett
antal rapporter under 2009 och 2010.Denna rapport bygger på material från
granskning av alla landstings hemsidor och flera forskningsdatabaser.Den största
andelen av det förebyggande arbete med män som utövat våld i Stockholms län
bedrivs av ett flertal andra huvudmän, ofta i kommunal eller ideell regi. Ett par av
dem samarbetar med landstinget.Det saknas kunskap om vilka metoder som är
effektiva i ett förebyggande eller behandlande arbete med män som utövar våld mot
kvinnor. I Stockholms län pågår följande forskning inom området. Kriminalvårdens
FoU Stockholmsgruppen genomför kontrollerade studier av behandlingsprogram
inom Kriminalvården.
Karolinska Institutet validerar ett instrument som används för att undersöka hinder
och möjligheter till screening för våld mot kvinnor inom hälso- och sjukvården.
Stockholms universitet i samarbete med Uppsala universitet bedriver en studie om
förövarnas
sociala
nätverk.
Utöver
detta
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