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Yttrande över motion 2014:7 av Helene Öberg m fl
(MP) om akutmottagning för våldtagna män
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2014:7 av Helene Öberg m fl (MP) om akutmottagning för
våldtagna män. I motionen föreslås att en våldtäktsmottagning ska finnas i
Stockholms län för att säkerställa vården för alla medborgare oavsett kön.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-22
Motion 2014:7 av Helene Öberg m.fl (MP)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag
att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Motionärerna föreslår att landstinget inom vårdutbudet erbjuder en
akutmottagning med specialistkompetens för att dokumentera skador, ge
klinisk sjukvård och psykosocialt omhändertagande för våldtagna män.
Våldtäkter och sexuella övergrepp mot män kan innebära grovt våld och
leda till svåra skador, därför anser motionärerna att det behövs en
mottagning med samlad specialistkompetens inom medicin, kirurgi,
provtagning av STI, bedömning om Post Expositionsprofylax (PEP) mot
HIV och forensic DNA-insamling för att säkerställa bevismaterial samt
psykosocialt stöd för bearbetning.
I Stockholms län anmäldes 54 våldtäkter av män under 2013. I några olika
undersökningar uppger mellan 0,2 till 4 procent av de tillfrågade männen
att de varit utsatta för sexuella tvångshandlingar och övergrepp. Män,
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precis som kvinnor, som varit utsatta för sexuellt våld får ofta fysiska
skador till följd av övergreppet. Mörkertalet om antalet övergrepp av män
är troligtvis stort.
Våld i nära relationer är ett stort hälsoproblem. Stöd till patienter som
drabbats av våld i nära relationer måste vara av hög kvalitet. En särskild
HBT- policy finns i Stockholms läns landsting (för homosexuella, bisexuella
och transpersoner) som förutsätter ett bra bemötande och
omhändertagande av HBT-personer.
Landstingsfullmäktige biföll en motion i juni 2014 från Håkan Jörnehed
med flera (V) om ”vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet
av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt”. Beslutet innebär
att en särskild mottagning ska inrättas för att erbjuda våldtagna män vård.
Vilken vård och vilket vårdinnehåll en mottagning för våldtagna män ska ha
ska utredas mer ingående. Den organisatoriska tillhörigheten för
mottagningen ska även belysas. En viktig uppgift för mottagningen är att
bygga upp kunskap om vård av män som utsatts för sexuellt övergrepp och
våldtäkt. Det är därför angeläget att en organisation byggs upp för att
sprida kunskap om omhändertagande av män som utsatts för sexuella
övergrepp även till andra vårdenheter inom landstinget. Särskilt viktigt är
det att akutmottagningar får sådan information och kunskap. Det finns
även ett uppdrag i budget för 2011 att sprida erfarenhet till vårdgivare kring
omhändertagande av våldsutsatta och våldtagna män.
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