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• Åklagarkammaren
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handel



Mottagningen 
för våldsutsatta

• Mottagningen består av 4,5 socionomtjänster 
(Umeå kommun) och 1 psykoterapeuttjänst 
(VLL).

• Personal på CMV har gemensam handledning 
där barnets situation är i fokus.

• Vi tar emot ca 150-170 kvinnor per år.

• Kontaktuppgifter till oss finns både på 
landstingets och kommunens respektive 
hemsidor, samt på 1177.

• Ringer man till Centrum Mot Våld går det inte att 
koppla numret till mottagningen.

• Stödet från oss är kostnadsfritt.



Mottagningen för våldsutsatta

Vår målgrupp är:
• Våldsutsatta, 18 år och äldre, med eller utan barn, som har 

blivit utsatta för psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller 
materiellt våld i nära relation.

• Barn 4 – 18 år som upplevt våld.
Kontaktvägar är: 
• Den våldsutsatta ringer eller mejlar själv (020 - 410420/ 

kvinnofrid@umea.se)
• Socialtjänst/Polis/Hälso-sjukvård/annan professionell kontaktar 

mottagningen. 
• Anhörig kontaktar mottagningen. 

mailto:kvinnofrid@umea.se


Mottagningen 
erbjuder

• Råd och stöd
• Bearbetande samtal
• Gruppverksamhet
• Kortare psykoterapier
• Traumabehandling (EMDR)
• Föräldrastöd
• Barn 4 - 18 år erbjuds: Samtal enligt Trappan-
modellen.



Gruppverksamheten

• Första gruppen startade april 2009.
• Sedan 2017 enl. Utväg Skaraborgs modell.
• 20 sammankomster med rullande intag.
• 3-10 individuella samtal innan grupp.
• Behandlingsinriktning: psykoedukation.



Livssituationen för de kvinnor som söker stöd

• Vi tar emot ca 150 -170 kvinnor per år 
• Kvinnor som fortfarande lever med mannen (ca 17 %).
• Kvinnor som håller på att bryta upp från den våldsutövande 

mannen. 
• Kvinnor som sedan en tid tillbaka lämnat våldsutövande 

mannen (vilket är vanligast)



Nyheter nationellt!

 Film från Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid 

Ställa frågor om våld, hemtjänsten 
(Margit)

https://vimeo.com/306171913



Fler nyheter!

REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt vars 
långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre 
utsatta för övergrepp genom:
Metodutveckling för att upptäcka äldre patienter som är utsatta för övergrepp
Öka förståelsen för vilken typ av insatser äldre själva vill ha.
Även om materialet är riktat till sjukvårdspersonal tänker jag att det också kan vara till 
hjälp för oss i kommunen att upptäcka och bemöta äldre utsatta för övergrepp.



På gång i Umeå kommun

Handläggare beskriver att dom möter våld i nära relationer mer nu än tidigare. 
Det är ofta väldigt komplexa ärenden och handläggarna önskar stöd i hur de 
ska agera. 
Frågan är uppe på chefsnivå samt hos handledare.
Umeå kommuns Handlingsplan mot Våld kommer också att innebära att 

frågan om våld mot äldre blir en levande fråga i kommunen. 
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