Om våld mot äldre
– ett flexibelt utbildningspaket
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och
kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet
med att uppmärksamma våld mot äldre. God kunskap om våld mot äldre
ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka
våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen.
Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om
psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld. Syftet med utbildningen
”Om våld mot äldre” är att ge kunskap till all personal inom äldreomsorgen så att arbetet
med att förebygga, upptäcka och hantera våld blir mer effektivt.
Du kan genomföra utbildningen via webben, i dator, surfplatta och mobil eller genom
nedladdningsbara text- och övningshäften. För dig som vill leda utbildning i grupp finns
också en studiehandledning.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av flera delar:
• en webbaserad utbildning
• ett texthäfte som innehåller samma fakta som den webbaserade utbildningen
• ett övnings- och reflektionshäfte som också innehåller ett kunskapstest
• en handledning som stöd för hur alla delar kan användas.
Variationen i olika format ger dig möjlighet att gå igenom utbildningen på det sätt som
fungerar bäst just för dig eller din verksamhet. Det är möjligt att gå bara webbutbildningen
eller bara gå igenom lärohäftet och övningshäftet. Du kan även kombinera utbildningsmaterialen om du vill.

För att uppmärksamma utbildningen har Socialstyrelsen tagit fram en affisch i A4
och A3-format som kan laddas ner här: www.socialstyrelsen.se/aldre/valdmotaldre.
I utbildningen finns också en affisch där du och arbetsgruppen kan skriva ner er
handlingsplan om hur ni kan förebygga och upptäcka våld och stödja våldsutsatta
personer som har stöd från äldreomsorgen. Affischen finns i A4 och A3-format och
kan laddas ner här: www.socialstyrelsen.se/aldre/valdmotaldre.

Målgrupp
Personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Utbildningens innehåll
Deltagaren ska efter genomgången utbildning fått kunskap om
• vad våld är
• vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld
• hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras
• hur man kan tala om våld.

Tid för genomförande
Webbutbildningen tar cirka 45 minuter att genomföra. Du kan gå igenom
webbutbildningen i din egen takt.

Praktiskt – registrering och inloggning
För att få tillgång till webbutbildningen måste du registrera din e-postadress.
Vi skickar ett mejl till den e-postadress du anger. Följ sedan anvisningarna för inloggning
i det mejl du får. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler
gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.
Webbutbildningen är avgiftsfri.

