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Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
Våld i nära relationer och sexuellt våld påverkar hälsan negativt och kan leda till fysisk och
psykisk ohälsa. Våldet orsakar, förutom personliga lidanden för den enskilda personen och
dess närmaste, ekonomiska kostnader för samhället. Den sörmländska hälso- och sjukvården
föreslås nu starta ett kompetenscentrum för att bättre omhänderta dessa personer.
– Våld i nära relationer och sexuellt våld är oerhört destruktivt och vi måste kunna hjälpa de
drabbade direkt när de söker hjälp av landstinget. Därför är det här kunskapscentrumet så
viktigt, vi har inte råd att missa indikationerna på att någon är utsatt, säger hälso- och
sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (L).
I Landstinget Sörmland pågår sedan 2011 ett systematiskt arbete mot våld i nära relationer.
För stöd till våldsutsatta kvinnor och barn bedöms att en permanent landstingsövergripande
samordnings – och kompetensstöd bör startas. Kompetenscentrum ska säkerställa och
kvalitetsutveckla nuvarande arbete. Att i landstinget ha en helhetssyn på ett så komplext och
mångfacetterat område som våldsutsatthet är en förutsättning för att nå uppsatta mål.
Kompetenscentrum föreslås utöver en samordnings - kompetensstödsfunktion omfatta en bred
sak- och utbildningskompetens i området samt innehålla utökad specialistverksamhet i form
av team/ mottagning för den akut sexuellt våldsutsatta samt barnskyddsteam.
– Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som många söker sig till när hen är utsatt
för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Eftersom kunskap är en färskvara är det viktigt att
personal inom den patientnära verksamheten ständigt utbildas och förnyar sin kunskap. Detta
för att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt, säger Ing-Marie André,
mångfaldsstrateg.
Förslag på organisation över kompetenscentrum:
Central samordning och utbildning
En landstingsövergripande samordning och kompetensstöd av ämnesområdet samt omfattas
av en bred sak- och utbildningskompetens. Målgrupp är primärt den patientnära verksamheten
samt externa samverkanspartners
Teamet för sexuellt våldsutsatta
Fungerar som ett specialistteam/mottagning för patienter som utsatts för sexuellt våld. Arbetar
direkt i patientnära och personcentrerad vård. Teamet består av läkare, barnmorska och
kurator och arbetar framför allt med psykosocialt krisstöd och uppföljande provtagning.
Barnskyddsteamet
Ska fungera som ett team för att öka tillgängligheten för medarbetare att få stöd, handledning
och råd om barnets bästa, så att utsatta barn och ungdomar kan identifieras och få stöd av
samhällets insatser. Teamet ska bestå av en samordnare, läkare, sjuksköterska och kurator.
I morgon tisdag 5/9 diskuteras förslaget inför beslut i landstingsstyrelsen.
För mer information kontakta:
Fredrik Lundgren, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), 070-400 82 94
Ing-Marie André, mångfaldsstrateg, 070-398 82 83
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