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Remissen Våldsutsatta kvinnor – Handlingsprogram för omhändertagande av
våldsutsatta kvinnor (LS 0505-0801)
Brottoffermyndigheten kan på grund av belastningen av obligatoriska arbetsuppgifter
vanligen inte stå till förfogande för att kommentera kommunala eller landstingskommunala
handlingsprogram. Det program som Stockholms läns landsting låtit oss ta del av har dock
lett till ett undantag. Brottsoffermyndigheten vill framföra att handlingsprogrammet är
ambitiöst och ger ett mycket kompetent helhetsintryck. Det finns dock några punkter som
är värda att kommentera.
Sekretess och anmälningsskyldighet
Bedömningen av men enligt sekretesslagen ska ske enligt objektiva kriterier. Patientens
samtycke till att uppgifter får lämnas vidare bryter däremot sekretessen, enligt
Sekretesslagen 14 kap 4 §.
Undantag i sekretessen
Anmälningsmöjligheten enligt 14 kap 2 § sekretesslagen omfattar brotten våldtäkt och
mord, men inte grov misshandel eftersom det lindrigaste straffet för det brottet är fängelse i
ett år (BrB 3:6).
Frågor om sekretess och samtycke, liksom om anmälningsplikten till socialtjänsten
respektive anmälningsmöjligheten till polis och åklagare är både viktiga och komplicerade.
De har samtidigt stor betydelse i samverkan omkring en patient. Dessa frågor skulle därför
vinna på att belysas ytterligare.
Rättsväsendets ansvar
En hänvisning skulle kunna läggas in här till att Brottsoffermyndighetens hemsida
innehåller information om viktiga moment från anmälan till rättegång liksom om
brottsoffers rätt till skadestånd och brottsskadeersättning. Den informationen finns också i
tryckt form i broschyren ”Till dig som utsatts för brott” som med fördel kan finnas
tillgänglig i väntrum och på mottagningar för att både personal och patienter kan söka
ytterligare information. Broschyren kan beställas utan kostnad från myndigheten. På vår
hemsida finns dessutom en beskrivning av rättegången specialskriven för brottsoffer som
ingår i det projekt med ”Rättegångsskola” som Brottsoffermyndigheten driver, dock ännu
inte i Stockholm.
Hur bemöter vi barnet?
Riktlinjerna för samtal med barn är viktiga, men de bör tydligare sättas in i den
problematik som kan finnas omkring bevisvärdet av barnets berättelse OM det är så att
barnet kan komma att involveras i ett brottmål. Utöver att barnet kan vara utsatt för fysisk
misshandel eller sexuella övergrepp behöver den försiktiga rättsutveckling som kan leda
till att barn som ”bevittnat” våld uppfattas som brottsoffe r och målsägande
uppmärksammats. Se t ex Ds 2004:56 ”Barnen i brottets skugga” som efter
remissbehandlingen kan väntas leda till reformer inom kort.
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Viktiga länkar
Kvinnofridportalen borde få en framskjuten plats bland webb-källorna: www.kvinnofrid.se
BOJ – är förkortningen på Brottsofferjourernas Riksförbund; www.boj.se
Brottsoffermyndigheten, som kan förkortas BrOM, håller på att omforma sin hemsida,
varför det är bättre att hänvisa till den generellt än att precisera länkar:
www.brottsofermyndigheten.se
Nämns BOJ bör också kvinnojourernas riksorganisationer finnas med:

Gudrun Nordborg
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