MOTION
2009-10-13

Motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av fler
mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en
mottagning för våldsutsatta män
Våld i hemmet drabbar nästan enbart kvinnor och barn. Enligt Socialstyrelsens
beräkningar utsätts cirka 75 000 kvinnor i Sverige årligen för våld i nära relationer.
Att upprepade gånger bli slagen, kränkt och hotad av någon man älskar eller har
älskat och litat på ger konsekvenser för hälsan långt utöver vad misshandeln rent
fysiskt orsakar. Svåra skuld- och skamkänslor, förlorad självkänsla, depressioner,
ångest och sömnstörningar är några av de reaktioner som kommer av misshandel och
hot.1
I Stockholms län görs 1200 besök inom akutsjukvård per år på grund av
partnerrelaterat våld. Sedan akutmottagningen för våldtagna kvinnor öppnade på
Södersjukhuset SÖS har man haft cirka 600 besök per år. Alltför få får hjälp och
endast en av fyra kvinnor söker akut vård för trauma. Hur många som får hjälp i
primärvården vet vi inte, mörkertalet är stort och statistiken bristfällig. Många får
säkerligen ingen hjälp alls.
På Södersjukhusets mottagning arbetar ett team bestående av läkare,
barnmorska/sjuksköterska, undersköterska, psykolog och kurator. Där erbjuds
kvinnan stödsamtal, läkarundersökning med en ev. rättsmedicinsk undersökning.
Där kan man också få hjälp med polisanmälan. Teamet är endast tillgängligt under de
första tre månaderna efter våldtäkten, men krisreaktionen kan komma långt efteråt.
Många kvinnor får posttraumatiska stressymptom som de lider av i många år efter
våldtäkten. En del lider av våldtäkten under resten av sitt liv.
Landstingets resurser för dessa kvinnor är alldeles för underdimensionerad. Både till
omfattning i tid och i antal tjänster. Teamet på SÖS är det enda i sitt slag i hela
landstinget. Det behövs fler mottagningar för att klara att möta dessa kvinnors behov.
Landstinget uttalade ambition att arbeta med den Europeiska deklarationen om
jämställdhet förpliktigar. Det krävs betydligt mer i arbetet för att minska könsrelaterat
våld.2
För våldsutsatta män ser mottagandet annorlunda ut. De får hjälp direkt på
akutmottagningen. De är ofta utsatta för mer situationsbundet våld. Det är ej lika
återkommande och lika relationsbundet som det våld kvinnor utsätts för. Ett stöd för
män som utsätts för våld behöver utformas utifrån hur mäns behov ser ut.
Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna att landstingsfullmäktige
beslutar
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Källa: (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt, SKL 2007
Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, Artikel 22.3
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att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att planera och
budgetera för fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor i
Stockholms län där tillgängligheten inte begränsas till de
första tre månaderna efter våldshändelsen

att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda behovet
av en mottagning för våldsutsatta män och föreslå placering
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