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MOTIONSYTTRANDE 1 (1)

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2014-02-19 VLL 1361-2013
i Umeåregionen

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 till all personal 
inom psykiatrin med temat våld.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen vill poängtera att våld i nära 
relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Nämnden arbetar med två 
fördjupningsområden, där våld i nära relationer är ett av de utvalda 
fördjupningsområdena. Besök hos Brottsoffersmyndigheten och Centrum mot våld 
(CMV) ger en bild av att situationen i Umeåregionen följer den nationella bild som 
finns.

Det absolut viktigaste är att våga ställa frågan. Under arbetet i fördjupningsgrupperna 
har det framkommit att akutmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus arbetar 
bra gällande våld i nära relationer, inom primärvården varierar insatserna. För att 
polisen ska kunna gå vidare med utredning är det mycket viktigt att dokumentationen 
är detaljerad och noggrann.

VHU-undersökningarna har i dagsläget inga frågor om våld. Här ser nämnden ett bra 
tillfälle att lyfta fråga i ett brett perspektiv till befolkningen. Barn och ungdomar som 
ser eller hör våld i nära relationer behöver stöd. Barnahus behöver Barn- och 
ungdomspsykiatrins insatser för att kunna arbeta ur ett barnperspektiv. Barnens 
situation är viktig att uppmärksamma och kvinnojouren poängterar vikten av att
orosanmälningar görs till socialtjänsten. Personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar är en mycket utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer 
då de själva kan ha svårt att lyfta problemet. 

För mer information om fördjupningsgruppens kunskapsunderlag hänvisas till 
nämndens kommande underlag till landstingsstyrelsen. 

Nämnden poängterar vikten av att handlingsplanen som finns verkligen följs och att 
större uppmärksamhet ska ägnas till att uppmärksamma våld i nära relationer.

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

- Motionen är besvarad.




