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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Handlingsplan rörande våld i nära relationer 
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att bifalla de två första att-satserna i 

motion från Inga Jonasson, Vänsterpartiet – Våld i nära relationer – ett samhälls- 

och folkhälsoproblem, LJ 2012/663: 

 

att ett länsövergripande handlings-/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens 

ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och förankras i 

verksamheterna 

 

att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande utbildning 

(gärna via webben) om våld i nära relationer. 

 

Handlingsplanen för Landstinget i Jönköpings län rörande våld i nära relationer 

har skapats under 2013/2014. Då en samverkansplan i ämnet där Länsstyrelsen är 

sammankallande har skapats under samma period har det varit naturligt att låta 

Landstingets handlingsplan bli färdig då samverkansplanen är beslutad. 

 

En grundläggande utbildning/basutbildning är gjord och genomförd 2013 och  

2014 i samarbete med Regionförbundet - Kommunal utveckling, ATV (Alternativ 

till våld) och Medverkan - familjefrid i GGVV. Under hösten/vintern kommer två 

av länets kuratorer att utbildas vid NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) för 

att öka sin kompetens som utbildare kring våld i nära relationer.  

 

Diskussioner förs med ATV och representanter från Landstingets olika nätverk 

vilka arbetar med våld i nära relationer att gemensamt ta fram en webbutbildning 

som kan användas vid arbetsplatsträffar. 
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1. Bakgrund 

Arbetet med att upptäcka och bemöta människor som blivit utsatta för våld i nära relationer 

pågår i samtliga sjukvårdsområden i Jönköpings län. Som stöd i arbetet har varje 

sjukvårdsområde en egen handlingsplan. Vidare har FAKTA utvecklats som metodstöd för 

personal att kunna bemöta den utsatte, förövaren och de som bevittnar våld. FAKTA-

dokumenten är länsövergripande. Efterfrågan har skett kring en gemensam handlingsplan för 

Jönköpings läns landsting. Detta för att kunna erbjuda en jämlik vård och ett gott bemötande 

samt minska merarbete i form av uppdatering och revidering av tre handlingsplaner.  

 

En motion lyftes till Landstingsfullmäktige i maj 2012 där det belystes att våld i nära 

relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem. Av motionen framgick att  

”Landstinget i Jönköpings län har en viktig roll i att upptäcka, motverka och 

förebygga våld. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar. Våldsoffer kan söka 

hjälp var som helst i vården. Det kan vara vid vårdcentraler, specialiserade 

kliniker eller akutmottagningar. Därför måste det finnas en kunskap och 

beredskap överallt i vården. Det är av största vikt att de nationella 

handlingsprogram med enhetliga riktlinjer och rutiner som finns tillgängliga 

även tillämpas på lokal/regional nivå genom att ett länsövergripande 

handlings/vårdprogram tillskapas.” 

Utifrån detta föreslogs två att-satser i Landstingsfullmäktige. 

1.1 Beslut  

Vid Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni beslutades att: 

 Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens ansvar och 

agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och förankras i verksamheterna 

 Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande utbildning (gärna 

via webben) om våld i nära relationer 

2. Inledning 

Våld i nära relationer avser alla typer av våld som förekommer mellan närstående. Det kan 

vara i en parrelation eller i relationer mellan syskon, i familjen och släktingar. Kännetecken 

för den här typen av våld är att den utsatte har starka emotionella band och/eller är beroende 

av förövaren vilket försvårar möjligheterna till motstånd eller att bryta upp. Syftet för 

våldutövaren är, genom att skada och skrämma, att utöva makt och kontroll. Det vanliga är att 

våldet sker inomhus i offrets egen bostad och blir alltmer allvarlig ju längre relationen pågår.  

 

Av de människor som utsätts för våld i nära relation är det endast ett fåtal som gör en 

polisanmälan men hälso- och sjukvården är ofta en första instans som de våldutsatta söker sig 

till. Känslor av skuld, skam och vanmakt kan göra att det är svårt att berätta om det som har 

hänt samt att de våldsutsatta kan vara rädda för att inte bli trodda. Det är därför av stor vikt att 

personer som söker sjukvården känner sig trygga och bemöts med respekt av kunnig personal. 

För att få trygg personal och vårdtagare bör vårdprogrammet innehålla områden som 

exempelvis: att våga fråga om våld, bemötande och konkreta tips till den som arbetar i den 



 LJ 2014/1188 

2 

patientnära verksamheten för att upptäcka och identifiera våldsutsatthet. Vidare bör 

programmet kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner utifrån specifika 

förhållanden i respektive verksamhet. 

2.1 Definitioner av våld 

Våldet kan se olika ut men våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, 

skadar, får en person att göra något mot sin vilja, eller avstår från att göra något den vill.   

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och 

orsakar fysisk smärta. Det kan vara allt från slag till knuffar och luggningar. 

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. 

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar. Psykiskt våld kan ta sig många olika 

uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det 

psykiska våldet kan också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella 

ting som skapar oro och rädsla. Det kan även vara utagerande svartsjuka och att bli 

förföljd/terroriserad av en partner eller före detta partner. 

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom 

ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon 

att utföra ekonomiska olagligheter. 

Materiellt våld handlar om att våldsutövaren slår i dörrar eller väggar, eller slår sönder saker, 

på ett sätt som är skrämmande och/eller kränkande. Kan också handla om att våldsutövaren 

förstör ägodelar som är särskilt viktiga för partnern. 

Latent våld Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar kan våldet vara ständigt 

närvarande i kraft av sin möjlighet. Detta kan uttryckas exempelvis genom kroppsspråk, 

gester eller uttalanden.  

Försummelse kan vara avsiktliga handlingar som kan leda till lidande, ohälsa och sjukdom, 

så som exempelvis felaktig medicinering eller undanhållande av nödvändig medicin samt att 

inte få hjälp med hygien eller måltider (Isdal, P, Meningen med våld, 2002.)   

2.2 Våld i nära relation - ett folkhälsoproblem 

Där våld förekommer i en nära relation påverkas alla parter av det. Våld i nära relationer är ett 

folkhälsoproblem och forskning visar att människor som lever med våld har en större psykisk 

och fysisk ohälsa än andra. Mer än var fjärde våldsutsatt kvinna visar tecken på PTSD vilket 

innebär att det är tre till fyra gånger vanligare hos den gruppen jämfört med kvinnor som inte 

varit utsatta. I undersökningen Våld och hälsa går det även att se att kvinnor och män som 

varit utsatta för våld under sin barndom, ungdom eller vuxna liv bär på en stor andel av den 

totala psykiska och fysiska ohälsan (Våld och hälsa, NCK, 2014). 
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2.2.1 Utsatt 

Att ha blivit utsatt för sexuellt, fysisk eller psykiskt våld kan öka risken för en försämrad 

psykisk- och fysisk hälsa på kort och/eller lång sikt. 

 

 ”Bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp i 

barndomen eller i vuxen ålder var PTSD-symtom cirka tre till fem gånger vanligare 

än bland andra.  

 Bland kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt psykiskt våld under barndomen 

eller i vuxen ålder var symtom på depression dubbelt så vanligt som bland andra.  

 Utsatthet för allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet var starkt kopplat till 

självskadebeteende, som var mer än tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna 

och fem gånger vanligare hos de utsatta männen jämfört med bland andra.  

 Omkring var tredje kvinna och man som hade varit utsatt för allvarligt sexuellt eller 

fysiskt våld som vuxen rapporterade riskbruk av alkohol, vilket var ungefär dubbelt så 

vanligt som bland dem som inte varit utsatta.  

 Bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld i barndomen var psykosomatiska 

symtom dubbelt så vanligt bland kvinnor och tre gånger vanligare bland män jämfört 

med dem som 

 Bland kvinnor i åldern 56 – 74 år som varit utsatta för allvarligt sexuellt eller fysiskt 

våld var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland dem som inte varit 

utsatta.” ( Våld och hälsa, NCK-rapport, 2014) 

 

Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som de våldsutsatta söker sig till vilket ger 

personalen en viktig roll i arbetet med de personer då de ofta söker för diffusa besvär såsom 

sömnsvårigheter, oro, ångest, ätstörningar eller smärta där våldet kan vara en bakomliggande 

orsak. Våldsutsatta har ofta känslor av skuld och skam och de kan även vara rädda för 

repressalier. Dessa faktorer hindrar den utsatte från att berätta om sin situation.  

 

Det våld som förekommer i nära relationer är oftast inte en enstaka händelse utan ett mönster 

av övergrepp. Våldsutsatta är ofta utsatta för multitrauma. De är psykiskt, fysiskt, socialt och 

rättsligt skadade. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper oavsett klass, 

ålder, sexualitet, etnicitet eller funktionsförmåga.(Folkhälsorapporten, 2009) 

2.2.2 Förövare 

I studier gjorda på män som utövar våld inom familjen uppfyller sju av tio män kriterier för 

minst en psykiatrisk diagnos där depression, antisocial personlighetsstörning och 

drogmissbruk är det vanligaste. Trots detta är två av tre i arbete eller studier. Under uppväxten 

har hälften av männen upplevt känslomässig försummelse, sju av tio känslomässiga övergrepp 

och nästan åtta av tio berättade om misshandel från föräldrar, andra familjemedlemmar 

och/eller andra. Två av tio har upplevt sexuella övergrepp (Askeland m.fl. 2012). 
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Vid en kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor uppgav en tredjedel 

av våldsutövarna att de trodde att deras symtom på depression och ångest berodde på deras 

våldsamma beteende (Karolinska institutet för SLL, 2011).   

 

Inom hälso- och sjukvården kan vi uppmärksamma dessa personer då psykosocial 

problematik föreligger. Att ställa frågan om förekomst av våld i nära relationer till dessa 

personer kan vara värdefullt vid val av fortsatt stöd  

2.2.3 Barn 

De som utövar våld idag kan vara de som under sin barndom inte fått hjälp att bearbeta sin 

egen uppväxt där våld förekommit. De barn som växer upp i miljöer där våld förekommer 

löper stor risk att bli morgondagens nya utövare eller utsatta. Vi måste bli bättre på att bryta 

våldsarvet, att se och inse att de barn vi möter idag behöver få bearbeta och lämna våldet 

bakom sig. Barn som växer upp i familjer med våld kan bevittna såväl fysiskt- och psykiskt 

våld samt känslomässiga övergrepp. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte ovanligt att barn 

som bevittnar våld mot sin mamma även själva har utsatts för direkt våld. 

Cirka tio procent av alla barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Hemmet är 

en plats där barnet ska känna sig tryggt men där det förekommer våld blir hemmet en plats där 

något obehagligt kan hända när som helst. Detta kan hindra barnets psykiska utveckling vilket 

kan resultera i behov av långsiktigt stöd och behandling. Många av dessa utsatta barn tar på 

sig ett stort ansvar för att våldet förekommer och mår dåligt av att inte kunna stoppa det 

(Rädda Barnen, 2014).  

2.3 Hälso- och sjukvårdens ansvar 

2.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. 

 

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

vård. Detta innebär att den skall särskilt  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling. 

2.3.2 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.  

3 kap. 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 

till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen 

(1985:125) upprätthålls. 
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2.3.3 Vårdgivarens ansvar 

Enligt NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid är hälso- och sjukvårdens ansvar att: 

• Ställa frågan om våld 

• Lyssna, ställa följdfrågor 

• Bedöma risk och informera 

• Dokumentera 

• Erbjuda kontakt med någon som har kompetens att erbjuda stöd 

  Anmälan till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa 

3. Syfte 

Handlingsplanen har till syfte att öka samsynen kring arbetet med våld i nära relationer samt 

bidra till en jämn och stabil kompetens så att god och kvalitativ vård kommer patienten till 

gagn oavsett vårdnivå. 

4. Mål 

Medvetenheten och kompetensen kring våld i nära relationer är förbättrad samt att 

våldsutsatta, förövare och barn identifieras och får rätt bemötande, stöd och behandling.  

4.1 Delmål 
 Likvärdig tillgång till adekvat behandling och stöd för målgrupperna i hela länet 

 Ökad säkerhet och trygghet hos personal så att de frågar om våld. 

 Våldsutsatthet är identifierad i högre utsträckning  

 Förbättrat arbete mot särskilt utsatta grupper  

 Utvecklat förebyggande arbete 

 Förbättrad samverkan i länet 

4.1.1 Likvärdig tillgång till adekvat behandling och stöd för målgrupperna i hela länet 

Det är av stor vikt att alla som söker sig till Hälso- och sjukvården erbjuds likvärdigt stöd och 

hjälp var i länet de än bor. För att detta ska vara möjligt är det viktigt med utbildning med 

målgruppsanpassade utbildningar. 

 

Mål: Kartlägga kompetens, resurser och behov inom landstingets olika verksamheter 

Mått: Kartläggning under 2014 

 

Mål: Systematiska och kontinuerliga utbildningsinsatser  

Mått: Antal utbildningsinsatser per år 

         Antal utbildade  

         Länsspridning 
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4.1.2 Ökad säkerhet och trygghet hos personal så att de frågar om våld samt identifierar 

våldsutsatthet i högre utsträckning 

Personal inom hälso- och sjukvård har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka och 

identifiera våldsutsatthet men även möjlighet att upptäcka våldsutövare. Många våldsutsatta 

söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den 

bakomliggande orsaken kommer fram. Detta gäller även för våldsutövare vilka kan söka 

hälso- och sjukvården för olika symtom. 

Mål: Att ställa frågan om våld  

Mått: Hur många har fått frågan   

 

Mål: Skapa verktyg i form av bland annat checklistor för personal  

Mått: Gjorda checklistor 

 

Mål: Få in sökordet ”erfarenhet av våld” i Cosmic i fler mallar än de psykosociala  

Mått: Antal mallar 

 

Mål: Framtagande av statistik kring erfarenheter av våld i nära relation hos vårdsökande 

Mått: Antal personer med erarenhet av våld bland de tillfrågade 

4.1.3 Förbättrat arbete mot särskilt utsatta grupper 

Våld i nära relationer förekommer på alla samhällsnivåer men det finns grupper av människor 

som är särskilt sårbara för våld. Dessa är äldre, funktionshindrade, hbtq-personer, barn och 

ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer med missbruksproblem (NCK, 

nationellt centrum för kvinnofrid). 

Mål: Utbildningsinsatser gällande äldre, funktionshindrade, hbtq, personer med utländsk 

bakgrund, missbruk och heder. 

Mått: Utbildningar gjorda för respektive utsatt grupp 

4.1.4 Utvecklat förebyggande arbete 

I det förebyggande arbetet vid våld i nära relationer finns insatser som minskar återfall och 

utsatthet genom insatser och stöd till den utsatte, bevittnaren och utövaren. Det är av stor vikt 

att även belysa normer kring attityder och värderingar kring våld och manlighet. 

Mål: Sprida kunskap om verksamheten ATV (Alternativ till våld) 

Mått: Antal genomförda behandlingar på ATV 

Mål: Ställa frågan om våld på BVC 

Mått: Andel tillfrågade 

Mål: Sprida och möjliggöra machofabriken i skolorna 

Mått: Antal utbildningar 
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4.1.5 Förbättrad samverkan i länet 

Det är av stor vikt att personer som söker hälso- och sjukvården får ett bra bemötande, rätt 

vård och stöd oavsett var i länet de söker vård. Förutom gemensamma utbildningar är det 

viktigt med samverkan i form av erfarenhetsutbyte för att kunna hjälpa patienten till bästa 

möjliga vård.  

Mål: Hela länet blir mer aktivt i det länsövergripande arbetet kring våld i nära relationer 

Mått: Strukturer för samverkan etablerade under 2014  

5. Tillvägagångsätt 

I Budget med verksamhetsplan 2014 går det att läsa ” Landstingets hälso- och sjukvård och 

tandvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter var och ens 

behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling.” För att uppnå 

detta rörande våld i nära relationer planeras följande: 

 Regelbundna utbildningsinsatser  

o introduktion för nyanställda, AT och ST  

o generell grundutbildning för samtlig personal 

o utbildning kring särskilt utsatta grupper  

 

 Information och stöd på intern sida 

 Utbildning via intranätet 

 Följa upp arbetet ute i verksamheterna och ge anpassat stöd. 
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lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter mellan 

patienten och sjukvården. 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 3 kap. 1 § Vårdgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktige §§ 57-79 

Tid: 2013-06-18—19 
 

 

Plats: Missionskyrkan, Mullsjö 

§ 67 

Dnr 

LJ2012 

/663 

Motion: Våld i nära relationer – ett samhälls- och 

folkhälsoproblem  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och 

sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära relationer 

skyndsamt tas fram och förankras i verksamheterna.  

 

att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en 

grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära 

relationer.  

 

att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-05-07 och  

föreslår landstingsfullmäktige att besluta  

 

att bifalla motionens två första att-satser samt, 

 

att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till motionen. 

 

Urban Blomberg, Annika Nordin, Maria Leifland, Anders 

Gustafsson (SD) med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktige §§ 57-79 

Tid: 2013-06-18—19 
 

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

 

Or 

Malin Olsson, M Birgitta Dovskog, S  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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MOTION

2012 05 15

Dnr

Vansterpartiet

Landstingsgruppen
Jiinkiipinqs En

Till Landstingsfullmaiktige i ldnkdpings lan

VSld i nera relationer- eti samhills- o.h folkhelsoproblem.

Vrldet i ndra relationer, n6got som friimst drabbar kvinnor och barn, er ett mycket stort och allvarligt
samhdlls- och folkhdlsoproblem. Det finns itverallt ivarlden, bland a a folk och religioner och det
m6ste bekdmpas kraftfultt. WHO, Verldsh6tsoorganisationen, uppger att upp till 60 % av a a kvinnor i
varlden utsatts fdr fysiskt veld och/eller sexuella tivergrepp under sitt liv, m6nga genger sker valdet i
en n;ra relation. Aven iJdnkdpings lain finns relationsviildet. tandstjnget iJatnkdpings l;n har en
viktig rolliatt upptdcka, motverka och f6rebygga v6ld. De medicinska och psykosocjala
konsekvenserna av vJld i niira rerationer och sexueI verd ar 16ngtgeende. Det handrar inte enbart om
de omedelbara effekterna utan det kan aven leda ti sjuklighet tAngt senare i livet.

H;lso- och sjukvSrden harett stort ansvar. Veldsoffer kan sdka hjdlp var som helst iv6rden. Det kan
vara vid v6rdcentraler, specialiserade kliniker eller akutmottagnjngar. Darfdr m6ste det finnas en
kunskap och beredskap iiverarrt ivSrden. Men unders6kningar visar att det finns stora skilnader i
omhendertagandet av veldsutsatta inom v6rden, bede inom och mellan tandsting. Det er av stairsta
vikt att de nationella handlingsprogram med enhetliga rikdinjer och rutiner som finns tillgangliga
even tillSmpas p5 lokal/regional nivii genom att ett ldnsdvergripande handlings/verdprogram
tillskapas. Aven i Landstinget iJ6nkdpings rdn finns skiInader me|an sjukviirdsomreden och kriniker,
det kan gella rutiner i att stdlla fregor om veld eller i andra delar av bem6tande och
omhiindertagande av den som utsatts fdr v6ld i en nara relation. V6rdprogrammet b6r innehAlla
omreden som exempelvis: att vEBa frega om v6ld, bem6tande och konkreta tips till den som arbetar i
den patientndra verksamheten fdr att upptacka och identifiera vAldsutsatthet. Vidare biir
programmet kompretteras med verksamhetsanpassade v6rdrutiner utifren specifika f6rhdllanden i

respektive verksamhet.

Med anledninB av ovanst6ende fdresles

att ett lens6vergdpande handlings/viirdprogram om halso_och sjukviirdens ansvar och agerande vid
vald i ndra relationer skyndsamt tas fram och fdrankras j verksamheterna

att med utgengspunkt fren verdprogrammet skapa en grundldggande utbildning (gerna via webben)
om vrld i nera relationer

Vensterpartiets landstingsgrupp
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Landstingsfullmaktige

Angiende motion: Vild i ndra relationer!
I en motion till landstingsfullmiiktige ltireslar Inga Jonasson, viinsterpartiet

- att eft liinsi,vergripande handlings/vSrdprogram om h2ilso- och sjukvArdens
ansvar och agerande vid vald i niim relatio[er skyndsamt tas liam och lijrankras i
verksarnhetema.

- att med utgingspunkt fren vArdprcgnmmet skapa en grundleggande utbildning
(gli.ma via webben) om vald i nala relationer.

- aft vardprogrammet g<irs tillgdngligt via egen hemsida och uppdateras
kontinuerligt.

Motionen har remifterats till H:ilso- och siukvardsutskottet Jiinkdping ftir ftrande,
utskottet liimnar {ijljande kommentarer.

Veld i n:ira relationer iir ett stort saml*illsproblem och omfattax saval r?ittsliga som
sociala och hiilso- och sjukvirdsaspekter. Vild i nita relationer drabbar framlijr
allt kvinnor och viidsutdvaren ar oftast en man. I mAnga familjer finns det ett eller
flera bam vilka, i de hiir situationema, blir brottsoffer. Aven mzin drabbas av vild
liksom personer i samkdnade relationer. Vild i niira relationer kan anta manga
former: det kan vara siviil Ssiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt och blir
ofta allvarligare ju l?ingre relationen pegir. Vildet iir alltid en kiinkning av de
utsattas mzinskliga raittigheter, alla personer som utsiitts lirr vald har ratt dll stijd
oavseft kdn eller kdnsidentitet. Att mzins vild mot kvinnor ska upphttra tillh6r de

nationella milen Ibr jiimst:illdhet som iiI faststallda av riksdagen.

Halso- och sjukvarden har en viktig roll i arbetet med veldsutsatta, de de ofta
uppsiiker sjukvrirden. De kanske inte sdker flir sjalva misshandeln/dvergreppet utan
ftir besvar med siimn, depression, oro, angest, ?itstiimingar och smerta. Somatiska
symptom kan ta sig i uttryck i mag-tarmproblem, och hj?irt- kiirlproblem som hdgt
blodtryck och brdstsmertor. Menga genger behandlas symptomen utan att utsattheten
liir v6ld uppdagas.

Utskottet har under beredningen av motionen tagit del den l?inspolicy om miins
v6ld mot kvinnor som lzinsst).relsen, kommunema, landstinget, Aklagarkammaren,
kriminalviirden och migationsverket ster bakom. Policyn ska revideras under
kommande ar. Dessutom har utskottet gett igenom handlingsprogrammen vid vild
i niira relationer iiir Hdglandets-, Jijnkdpings- och V?imamo sjukvirdsomr6den.
Utskottet har iiven traffat verksamhetsfijretr:idare med ansvar liir utbildning och
stdd i axbetet med vald i n:ira relationer.
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Utskoftet konstaterar att tve av de nuvarande dokumenten beniimns som
handlingsplaner liir vald i nzira relationer medan den tredje ar en handlingsplan
vid vild mot kvinnor. Innehailet ?ir emellertid likartat i alla tre handlingsplaner.
Handlingsplanema beskriver problemet, siirskilt utsatta grupper, ger exempel
indikationer pa misshandel/tivergrepp, ger handfasta rad om omhlindertagande
och hur man kan fi6ga om vAId, vad en llikarunderstikning bdr dokumentera,
redogdr liir aktuell lagstiftning och raftsintyg samt kontaktuppgifter till itwiga
aktuella myndigheter och organisationer. Utskottet menar att en gemensam
handlingsplan bttr finnas fiir liinet dar innehellet fren existerande handlingsplaner
stiills sarrnan sA afi ett likviirdigt bemittande garanteras.

Huurddelen av innehillet i nuvarande handlingsplaner finns sanlat i FAKTA,
men inte under nagot sjalvklart omnide. Idag ligger det under kvinnohelsa, samt
under psykisk hiilsa vilket inte niidviindiglvis stiimmer in varken pi sijkorsak eller
med patientens kiin. Utskottet anser att det ar angelaget aft materialet samlas med
tydlig sdkvag oavsett k6n ellei kontaktorsak bland landstingets FAKTA-
dokument.

Under 2013 kommer grundutbildningar erbjudas vid tre tilliiillen i samarbete med
liinsstyrelsen och regionffjrbundet. Dessutom kommer en konferens om bam som
utsatts lijr veid genomftjras veien 2013. Tidigare utbildningar om vild har
framftirallt skett utifran efterftagan, inte efter specifika malgrupper eller utift6n
behovsanalys och plan liir spridning. Utskottet menar att ett mer stmkturerat
arbete med uppsatta mil, samt beskrivning av insatser exempelvis utbildningar,
skulle kurna fungera som ett sttid ftir fortsatt spridning av kunskap om vild i niira
relationer. Flera landsting bland annat Sdrmland och Uppsala har samlat kunskap
och utbildningsmaterial, tex checklistor och filmer pi sina hemsidor. Utskottet ser
inga hinder litr att det skulle kunna gdms antingen p6 landstingets webbplats eller
pe intranatet som ett komplement till FAKTA-dokumenten.

Utskottet papekar iiven behovet att aven fodsatt belysa behoven liir s:irskilt utsatta
grupper som till exempel personer med funktionsnedsaftningar.

Med anledning av detta fiirslar utskottet att fullmiiktige beslutar

- att bifalla motionens tvA Ibrsta att-satser.
- att motionens tedje att-sats ska anses besvarad.

HALSo. oCH SJUKVARDSL TSKoTTET JO\KOPINC

'2
").wt- l,Y V

tYrban Blorhberg Charlotte lerkeltud
UtskottssekE{erareOrdfiirande
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Hdlso- och sjukvArdsutskottet Jcink6ping
1-'t2
Tid: 2013-01-31, 10:00-16:00

Plats: KonferensrumFldjten,LzinssjukhusetRyhov

Sl Motion: Veld inara relationer- ett samhells- och
folkhelsoproblem
I en motion tili landstingsfullm?iktige ftireslar lnga Jonasson.
v:insterpartiet

- att ett lzins6vergripande handlings/vardprogram om h:ilso-
och sjukvirdens ansvar och agerande vid vald i n:ta
relationer skyndsamt tas fram och Iijranlras i
verksamhetema.

- att med utgangspunkt lian vardprogrammet skapa en
grundleggande utbildning (giima via webben) om vald i n2ira

relationer.

- att vdrdprogrammet gijrs tillg:ingligt via egen hemsida och
uppdateras kontinuerli gt.

Motionen har remitterats till Halso- och sjukvardsutskoftet
J6Dkdping.

Utskottet har tagit del av de handlingsplaner fijr Jdnkdpings-
Hdgiandets- och Viirnamo sjukvdrdsomriiden som beskiver
bemdtande och omhiindertagande, aktuell lagstiflning med
mera, samt den l?inspolicy tagits fram i samarbete med polis,
Aklagarmyndighet, l2insstyrelsen vilken beskriver de olika
myndighetemas ansvar inom omredet.

Vid utskottets sarrnantriide den 23 oktober medverkade
Christina Polland, enhetschef kuatorsmottagningen Ryhov
och Veronica Ottosson, folkhiilsoplanerare. De bereftade
bland annat om det arbete som sker i Jdnkripings
sjukvardsomrdde, dvriga sjukvArdsomriden, samt behov av
utbildningsinsatser.

Seketeraren har redogjort liir hemsidor och utbildningsstitd i
Landstinget i Sdrmland och Uppsala samt hur riktlinjer,
virdprogram och FAKTA-dokument linns samlade pi
Landstingets egen webbplats.
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Hilso- och sjukvArdsutskottet J<inkciping
1-12
Tid: 2013-01-31.10:00-16:00

Efter beredning i planeringsgmppen finns ett liirslag till

',ttrande 

som utskoftet diskuterar. Oenighet r6der huruvida
utskottet ska lororda bil'all till motionen i sin helhet
altematilt enban dll litrsta aft-satsen och till att besvam de

iivriga. Utskottet enas om aft f'atta beslut om vade aft-sats liir
sig, vilket ocks6 genomftirs.

Utskottet beslutar:

- att bifalla motionens tve fiirsta att-satser
- att motionens tredje aft-sats ska anses vara besvarad.

Inga Jonasson (V) reserverar sig mot beslutet.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Urban Blomberg Annika Nordin

Rett utdraget, ,,Intygar 
,.?.1

/ ! /:i
--+lt ^t (/uqZ t,r-r'

Charlotte Jerkelund
L,:
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HAlso- och sjukvirdsutskottet Jcink<iping
1-12
Tid: 2013-01-l l, i0:00-16:00

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett ft;rslag till
]ttrande som utskottet diskute.ar. Oenighet rdder huruvida
utskottet ska fiirorda bifall tiil motionen i sin helhet
altemati!.l enbart till ftirsta att-satsen och till att besvara de

dvriga. Utskottet enas om att fatta beslut om vade att-sats fiir
sig, vilket ockse genomfdrs.

Utskottet beslutar:

- att bifalla motionens tvi lorsta aft-satser
- att motionens hedje att-sa$ ska anses vam besvarad.

Inga Jonasson (V) resen'erar sig mot beslutet-

Vid protokollet

Charlofte Jerkelund

Justeras

Urban Blomberg Annika Nordin




