Skrivelse angående forensisk vård på länets akutmottagningar
och samverkan om våld i nära relation
I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under
2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret.
Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.
Brott som grundar sig i så kallad hederskultur är samtidigt en av vår tids stora frihetsfrågor
och jämställdhetsproblem. En uppskattning från professionen är att två av tre kvinnor de har
kontakt med har utsatts för sådana begränsningar.
Våld i nära relationer är kanske ett av de mest intima och svåra uttrycken för ofrihet. Att vara
otrygg i sitt eget hem eller i en relation man borde kunna lita på, är en kränkning som har
svårt att finna motstycke. Ofta är det kvinnor som utsätts, inte sällan är det barn som ser.
Varje dag sker detta fysiska och psykiska våld i vårt samhälle. Det skär tvärs igenom
samhället, det sker i utanförskapsområden såväl som i villakvarteren. För de som utsätts är
ofta tröskeln ut hög och vägen till hjälp lång.
Nyckeln ut och till hjälp är hög tillgänglighet till organisationer och samhällsaktörer som kan
ge trygghet, råd och skydd. Växjö kommun har blivit en förebild bland Sveriges kommuner
och rankas som Sveriges näst bästa kommun av organisationen för Sveriges kvinnojourer.
Samarbetet med Kvinnojouren Blenda och det länsövergripande samarbetet Familjefrid
Kronoberg är två exempel.
I en nyligen framställd doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet studerar Josefin Rahmqvist
forensisk vård – vård efter våldsutsatthet – vid akutmottagningar i Sverige. Eftersom flera
som utsätts för våld söker vård på akuten, är det särskilt viktigt att det där finns rutiner och
beredskap för att upptäcka våldsutsatthet, bemöta och erbjuda stöd, dokumentera bevis och
samverka med relevanta samhällsaktörer som kan ge hjälp och stöd, såsom polis, socialtjänst
och andra organisationer eller myndigheter.
Studien visar på stor variation mellan olika akutmottagningar och att medarbetare inte får
tillräcklig utbildning i att hantera patienter som befaras vara våldsutsatta eller är våldsutsatta.
Rahmqvist skriver: ”Sjuksköterskorna beskriver osäkerhet och brist på möjligheter ingripa för
att ta itu med våldsutsatthet hos patienter som orsakar ohälsa och lidande. En bristande
beredskap för forensisk vård samt skillnader mellan sjuksköterskors kunskap och deras
personliga erfarenheter kan innebära en ojämlik vård för våldsutsatta.”
Med anledning av ovanstående föreslår jag hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören
Att
säkerställa fullgoda rutiner för forensisk vård vid akutmottagningarna i Region
Kronoberg, inklusive rutiner för dokumentation och spårsäkring som underlättar
den fortsatta rättsprocessen
Att
vid behov erbjuda kompetensutveckling för medarbetare i forensisk vård

Att
Att

fördjupa samverkan med länets socialtjänster, polisen och andra relevanta
samhällsaktörer i arbetet till stöd för våldsutsatta
rapportera om resultatet av ovan till hälso- och sjukvårdsnämnden innan
sommaren 2019
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