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Gällande ” Yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)”
Socialdemokraterna har i huvudsak tre synpunkter på yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
(SOU 2015:55).
Inledningsvis konstaterar vi att landstinget fått ett utökat uppdrag genom föreskrifter
och allmänna råd från Socialstyrelsen inom området mäns våld mot kvinnor. I landstinget finns en utvecklad verksamhet som genomför utbildningar till verksamheterna.
Dessa har givit resultat men Socialdemokraterna är angelägna om att detta arbete
påskyndas och att resurser behöver sättas till.
För det andra vill Socialdemokraterna också lyfta frågan om vikten av att landstinget
stärker sin förmåga att upptäcka våld. Hälso- och sjukvården är mänga gånger den
första instans som många söker sig till, när man är utsatt för våld i nära relationer.
Därför är det angeläget att landstinget har kunskap om och resurser för att fånga upp
och hjälpa, eller hänvisa vidare, de personer som till vården utrycker oro för våld
eller blivit utsatt för våld. Vi vet genom forskning att våldet i nära relationer t.ex.
trappas upp vid graviditet. Det har länge pågått diskussioner hur tex MVC och BVC
på ett mer utvecklat sätt kan fånga upp personer som uttrycker oro för eller har blivit
utsatt för våld. Här bör landstinget jobba vidare.
För det tredje är det angeläget att hälso- och sjukvårdspersonal i patientjournalen
dokumenterar misstanke om att en vuxen eller ett barn har utsatts för våld eller bevittnat våld. Det kan även gälla situationer där patienteten upplever oro eller känner
sig hotad. Förvaltningen anger i sitt svar att frågan om att dokumentera våld kan vara
problematisk ur ett etiskt perspektiv. I takt med att journaler görs mer tillgängliga
behöver vi också ta ställning till vad som dokumenteras och varför. Här behövs tydliga riktlinjer för verksamheterna vad som gäller och att dessa implementeras hos alla
verksamheter.

