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Interpellation 

Skellefteå den 27 maj 2021 

 

Har Hälso- och sjukvårdsnämnden blundat för 
alla rapporter om våld i nära relationer? 
Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i maj 2021 beslutades att 
”Rutinmässiga frågor om våldsutsatthet införs i alla verksamheter som möter 
patienter” samt att ”Personal med patientkontakt ska genomgå grundläggande 
utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer”. 
 
Detta tycker Moderaterna är bra och välkommet. Det fråga vi ställer oss är varför 
den politiska majoriteten kommit på detta först nu. 
 
Under åren 2004–2018 satt jag i Folkhälsonämnden och senare Nämnden för 
folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Tillsammans med 
motsvarande nämnder i Södra Lappland och Umeåområdet lämnade vi in årliga 
underlag till budgetarbetet som beskrev hälsoläget och behovet av hälso- och 
sjukvård. Det fanns en långtgående politisk enighet bakom dessa underlag. 
 
Under mina år i nämnda nämnder belyste vi i stort sett årligen behoven av 
”rutinmässiga frågor om våldsutsatthet” och ”grundläggande utbildningsinsatser 
inom området våld i nära relationer”. 
 
Låt mig ge några exempel: 
 
FOLKHÄLSONÄMNDEN I SKELLEFTEÅ- OCH NORSJÖOMRÅDET 

• Underlag för landstingsplan 2005–2007 och budget 2005: 
”Säkerställande av vårdens rutiner för att känna igen och hantera mäns våld 
mot kvinnor och barn. Rutinerna skall bygga på aktuella forskningsresultat.” 

• Underlag för landstingsplan 2006–2008 och budget 2006: 
”Vårdens rutiner för att känna igen och hantera mäns våld mot kvinnor och barn 
säkerställs. Rutinerna skall bygga på aktuella forskningsresultat.” 

• Underlag till landstingsplan 2008–2010 och budget 2008: 
”Kunskap och kompetens att bemöta och ge behandling till våldsutsatta kvinnor 
skall finnas inom primärvården.” 

• Underlag till landstingsplan 2010–2012 och budget 2010: 
”Följsamhet till de rutiner som finns för att hjälpa kvinnor som utsatts för 
sexualiserat våld.” 

• Underlag till landstingsplan 2011–2013 och budget 2011: 
Kontinuerlig utbildning och följsamhet till rutiner som finns för att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor. Vårdprogrammet måste fortsätta att spridas och tillämpas 
inom alla verksamheter. 
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NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD I SKELLEFTEÅ- OCH 
NORSJÖOMRÅDET 
2011 inrättades Nämnderna för folkhälsa och primärvård. I Skellefteå- och 
Norsjöområdets underlag till landstingsfullmäktige fanns det en årlig 
sammanfattning av statistikuppgifter kring våldsutsatthet. 
  

• Underlag till landstingsstyrelsen av nämnd för folkhälsa och primärvård i 
Skellefteå- och Norsjöområdet inför budget 2014: 
”Systematisk återkommande frågeställning i alla vårdkontakter om man är utsatt 
eller utövar våld i nära relationer samt säkerställa rutiner kring handlingsplan 
om våld i nära relationer.” 

• Underlag till landstingsstyrelsen av nämnd för folkhälsa och primärvård i 
Skellefteå- och Norsjöområdet inför budget 2016 och landstingsplan: 
”Systematisk återkommande frågeställning i alla vårdkontakter om man är utsatt 
eller utövar våld i nära relationer.” 

• Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet – 
underlag inför budget och plan 2019: 
”All personal ska fråga patient om man är våldsutsatt och använda våga fråga 
kortet som stöd.” 

 
 
Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S): 
 

• Hur kommer det sig att Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om 
rutinmässiga frågor och grundläggande utbildningsinsatser inom området våld 
i nära relationer först 2021? 

 

• Har Hälso- och sjukvårdsnämnden blundat för eller struntat i de många underlag 
och förslag inom området våld i nära relationer, som bland annat 
Folkhälsonämnden och sedermera Nämnden för folkhälsa och primärvård i 
Skellefteå- och Norsjöområdet, har lämnat? 

 

• Delar du min uppfattning att den politiska majoritetens icke-agerade kan 
betecknas som 15 förlorade år för det grundläggande arbetet mot våld i nära 
relationer? 

 

• Är Hälso- och sjukvårdsnämndens politiska majoritet nöjd med sin ledning och 
styrning av arbetet mot våld i nära relationer? 

 
 
Andreas Löwenhöök 
Moderaterna 
 


