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TJÄNSTEUTLÅTANDE

HSN 0706-0624

Yttrande över motion av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra
sig över motionen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att föreslå landstingsstyrelsen yttra sig över motionen i enlighet med synpunkter som framgår av detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Landstingsfullmäktige antog i december 2005 handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Samtidigt beslutades att uppdra åt
nämnder, styrelser och bolag att utifrån handlingsprogrammet utarbeta lokala handlingsprogram, att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra utbildningsinsatser av personal för ökad kompetens, bättre rutiner och beredskap
vid omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor samt att organisera en central
stödfunktion. Handlingsprogrammet är inte ett medicinskt program, däremot
är det ett styrdokument.
I november 2006 presenterades en rapport för Hälso- och sjukvårdsnämnden
som beskrev en organisation av en central stödfunktion för implementeringen av handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inbegriper
även våld i hederskulturella sammanhang. I texten nedan görs därför ingen
skillnad på hedersrelaterat våld och övrigt våld i nära relationer.
Prioriterade områden
De verksamhetsområden som i ett första skede ska prioriteras när det gäller
utbildningsinsatser och stöd kring omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
är husläkarmottagningar, mödra- och barnhälsovårdsmottagningar, ungdomsmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, kvinnokliniker,
akutmottagningar i samarbete med ambulanssjukvården, barn- och ung
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doms- respektive allmänpsykiatri samt beroendevård. Dessa verksamheter
utgör en naturlig kontaktyta för personer i målgruppen och här finns även
stora möjligheter till systematiskt arbete för tidig upptäckt samt goda förutsättningar för ett bra omhändertagande. Många av dessa verksamheter har
redan idag ofta väl fungerande former för samverkan både med övriga delar
inom hälso- och sjukvården som med kommuner och andra aktörer i samhället.
Implementering av handlingsprogrammet
Forum har inrättat en särskild samordnartjänst, en s k stödfunktion, som har
i uppdrag att implementera handlingsprogrammet. I arbetet ingår att stödja
arbetet med framtagande av lokala handlingsplaner, bidra till utvecklande av
kriterier och indikatorer i avtal för uppföljning av lokala handlingsplaner
samt ansvara för utbildning av personal och bildandet av nätverk inom de
landstingsfinansierade verksamheter som bedriver befolkningsinriktad service på alla områden.
Utbildningsinsatser sker nu på bred front. Alla verksamhetschefer för husläkarmottagningar erbjuds en halv dags introduktionsutbildning. Därefter
kommer särskilt utsedda kontaktpersoner på varje husläkarmottagning att
basutbildas. Forum kommer sedan att stödja verksamheterna i arbetet med
att ta fram lokala handlingsplaner. På samma sätt erbjuds nu utbildning till
samtlig personal inom barn- och mödrahälsovård samt ungdomsmottagningsverksamhet. Utbildningen till ungdomsmottagningarnas personal
kommer i ett senare skede i vissa fall särskilt att fokusera på det hedersrelaterade våldet.
Utbildningsinsatser till akutmottagningarna är på planeringsstadiet, liksom
till psykiatri och beroendevård. Utbildningarna anpassas i stor utsträckning
efter respektive vårdgivares behov. En av kvinnoklinikerna har t ex haft föreläsningar som fokuserat på våld under graviditet.
Parallellt med utbildningsinsatserna planerar man att ta fram kvalitetsindikatorer i samarbete med Centrum för allmänmedicin.
Informationsinsatser
Den tredje upplagan av handlingsprogrammet kommer att innehålla uppdaterad information som är relevant för vårdpersonal exempelvis om jourtelefonverksamhet och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Möjligheter att
utveckla informationen på Vårdguiden och VISS med större fokus på det
hedersrelaterade våldet kommer att undersökas.
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Ett levande program
Inom kort kommer den tredje och uppdaterade upplagan av handlingsprogrammet ut. Det är således ett i allra högsta grad levande program som ständigt kommer att hållas aktuellt. Med den nyinrättade stödfunktionen på Forum och alla de insatser och aktiviteter som nu dragit igång anser förvaltningen att det tagits ett steg närmare ett förverkligande av handlingsprogrammet. Implementeringen måste dock få ta sin tid och arbetet kommer på
olika sätt att följas av förvaltningen.
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