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Nämnd för folkhälsa och primärvård i 2014-01-23 VLL 1361:2-2013
Skellefteå- och Norsjöområdet

Motion nr 19-2013 av Marianne Normark (FP). Återkommande 
utbildningsinsatser för att se de våldsutsatta kvinnorna och deras barn i tid

Motionären föreslår att landstingsfullmäktige ska ge landstingsstyrelsen i uppdrag att 
ta fram en plan för återkommande och regelbunden utbildning för landstingets 
personal för att bättre kunna bemöta våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Västerbottens läns landsting har ett vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn. Programmet togs fram redan 2007 och innehåller bland annat en manual 
för arbetsrutiner och specifik information för särskilt utsatta grupper i samhället.
Revidering av vårdprogrammet påbörjades under 2013. 

Utbildningsinsatser i landstinget har genomförts i flera omgångar. Under 2007-2009 
erbjöds en halvdagsutbildning till alla enheter i primärvården och till klinikerna på de 
tre sjukhusen. Vidare har utbildning erbjudits till all personal och genomförts i 
Lycksele, Skellefteå och Umeå under 2010 och 2011. Det har också erbjudits 
utbildning i området inom vissa projekt eller satsningar, exempelvis Salutsatsningen 
och till koordinatorer i sjukskrivningsprocessen. Även Asta-teamet vid psykiatriska 
kliniken i Umeå har under 2012 och 2013 genomfört en utbildning med temat våld till 
all personal inom psykiatrin.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-Norsjöområdet vill poängtera att 
våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, men upplever att frågan 
arbetas med inom alla verksamheter i landstinget. Det finns goda lokala exempel, till 
exempel hjälper Centrum för kvinnofrid i Skellefteå och psykiatrin till med 
utbildningsinsatser till andra verksamheter. Nämnden kommer fortsättningsvis att 
följa att fortsatta utbildningsinsatser sker. 

Landstinget och kommunen samarbetar väl kring denna fråga, ett exempel på det är 
Centrum för män som nyligen startat upp i Skellefteå. Akuten har i oktober 2012 
informerat nämnden om sitt arbete kring mäns våld mot kvinnor och barn utifrån 
handlingsrutiner för landstingets vårdprogram, och träffar som de samt andra 
landstingsverksamheter deltar med kommunen i. Enligt den information som 
nämnden fick upplever akuten att de har god kunskap om ämnet. 
Många andra utbildningsinsatser pågår även, t.ex. har primärvården fått utbildning. 

Nämnden följer kontinuerligt frågan och påtalar vid olika träffar om det inte fungerar 
på en hälsocentral utifrån samverkansavtalet. 

Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige fatta följande beslut:

- Motionen anses besvarad.




