Information - Ansökan om 2018 års medel som för Västra
Götalandsregionen utgörs av 952 381 kronor för att kvalitetsutveckla
arbetet med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, barn som
bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp.

Ansökan sker på separat blankett och sänds in till VKV- Västra
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer senast
den 6 april 2018.
När kan ni använda medlen?
Medlen kan användas retroaktivt från och med den 1 januari 2018
och fram till och med 31 december 2018.

Vad gäller för återrapportering och för eventuellt
återbetalning av medel?
Senast den 15 januari 2019 ska ni återrapportera hur ni har
använt 2018 års utvecklingsmedel till VKV- Västra
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
enligt instruktioner som kommer att sändas ut i slutet av 2018.
Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som ni har genomfört
och vilka resultat ni har uppnått. Icke använda medel skall
återbetalas.

Vad kan ni använda medlen till?
Övergripande mål
Arbetet mot våld i nära relationer och för att kvalitetsutveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn ska vara av lika hög kvalitet i hela landet.
De som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de
behöver oavsett var i landet de bor.
Medlen avser att utveckla och stärka


hälso- och sjukvårdens samt folktandvårdens långsiktiga,
strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relation och
stöd till våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna



alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande
regelverk, ha tillgång till aktuell kunskap och kunna använda
verksamma metoder inom området eller på annat sätt
kvalitetsutveckla sitt arbete



kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att
identifiera och ge ändamålsenligt stöd till barn som har utsatts
eller riskerar att utsättas för våld



det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser
för att nå våldsutövare



verksamma metoder och insatser anpassade till behoven hos
särskilt utsatta grupper såsom unga och äldre kvinnor,
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning,
missbruksproblematik, kvinnor som har utländsk bakgrund
samt flickor och pojkar, kvinnor och män som drabbats av
hedersrelaterat våld.



kunskap om och insatser för kvinnor och män som utsätts
för våld eller på annat sätt riskerar att fara illa i samband
med prostitution och människohandel för sexuella
ändamål.

Specifika mål


Medlen till hälso- och sjukvården och Folktandvården i
Västra Götalandsregionen ska bidra till att utveckla det
systematiska och långsiktiga kvalitetsarbetet inom
våldsområdet.



Medlen får användas till insatser som underlättar
efterlevnaden av gällande regler, lagstiftning och föreskrifter
från nationell nivå samt för införande av följande regionala
medicinska riktlinjer: Våld i nära relationer, Barn som far
illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har
bevittnat/upplevt våld och Omhändertagandet vid akuta
sexuella övergrepp, barn och vuxen, för framtagande av
lokala rutiner samt för utveckling och spridning av effektiva
metoder inom området.



Regionens hälso- och sjukvårds- och
folktandvårdsverksamheter ska också kunna använda
medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet.
Det strukturerade arbetet avser att förebygga och identifiera
barn, ungdomar och vuxna som har varit/är utsatta eller
riskerat att utsättas för våld i nära relationer, mäns våld mot
kvinnor, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat
våld och sexuella övergrepp, inklusive personer som utövat
våld.



Medlen kan även användas för metod- och
kompetensutveckling inom respektive verksamhet.

För ytterligare information:
VKV:s kontaktperson carina.eliason@vgregion.se, mobilnummer 0705475270

