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Svar på motion om framtagande av en strategi mot hedersvåld och
förtryck inom hälso- och sjukvården (HSN/975/2019)
Sammanfattning
Margareta Winberg har i skrivelse 2019 04 17 väckt motion om framtagande av en strategi
mot hedersvåld och förtryck inom hälso- och sjukvården i syfte är att ge personal kunskap för
att i tid upptäcka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen behandlades
vid regionfullmäktige 2019-10-16 § 99 och återremitterades med motiveringen ’Synpunkter
på att handlingsplanen i fråga kan vidareutvecklas för att bättre uppfylla sitt syfte.’
Regionen har sedan 2016 prioriterat kvalitetsutveckling av arbete mot våld i nära relationer
och mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkter är dels Sveriges tio-åriga Nationell strategi för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (2017-2026) och dels Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2014:4). Målet är att förbättra kunskaperna hos yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvård samt tandvård för att tidigt upptäcka våldsutsatthet så utsatta kan få stöd
och hjälp. Arbetet har bestått i kompetensutveckling, framtagande av olika rutiner,
webbutbildning med mera, för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatthet hos patienter, deras
barn och även regionens medarbetare samt att veta vad man gör med svaret. Arbetet har gett
resultat men är tyvärr återstår mycket av implementerandet. Regionen har även beslutat om
”Övergripande handlingsplan för jämställd och jämlik verksamhet 2019-2020” och i denna
ingår målet ”Stärkt arbete avseende könsrelaterat våld, våld i nära relation och hedersrelaterat
våld och förtryck”. Arbetet mot hedersrelaterat våld är mycket angeläget och behöver
utvecklas i organisationen, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
Utifrån regionens olika typer av styrande dokument ska insatser avseende hedersrelaterat våld
och förtryck även i fortsättningen ska inkluderas i Region Jämtland Härjedalens Övergripande
handlingsplan jämställd och jämlik verksamhet och inte som en egen strategi. Den
övergripande handlingsplanen för jämställd och jämlik verksamhet är ett dokument som
fastställs av Regiondirektören efter förankring med chefer i verksamheten, därför är den väl
lämpad att också innehålla prioritering av fortbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck
för hälso- och sjukvårdspersonal, så att dels baskunskaper säkerställs men också så att
fördjupad spetskompetens finns att tillgå.
Sammanfattningsvis anser Hälso- och sjukvårdsnämnden att motionärens ambitioner är goda,
men formen att ta fram en strategi behövs inte när den Övergripande handlingsplanen för
jämställd och jämlik verksamhet finns.
Beredningen av återremissen har innefattat politiska samtal om den övergripande
handlingsplanen för jämställd och jämlik verksamhet. Dessa samtal har lett till att hedersvåld
och förtryck gett ytterligare utrymme i handlingsplanen helt enligt motionärens anda, men
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Hälso- och sjukvårdsnämnden vidhåller att formen att ta fram en strategi inte behövs. En
fördel är att den övergripande handlingsplanen revideras varje år utifrån de utvecklingsbehov
som identifierats och ny kunskap.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad

Yrkanden
Margareta Winberg (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Margareta Winbergs (S)
yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.

Votering
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "Ja". Den som bifaller Margareta Winbergs
(S) yrkande röstar "Nej".
Med sju ja-röster och sex nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutat enligt
regiondirektörens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad

Reservationer
Bengt Bergqvist (S), Martine Eng (S), David Adervall (S), Margareta Winberg (S), Elin
Hoffner (V) och Anette Rangdag (SD) reserverar sig till förmån för Margareta Winbergs
yrkande.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Svar på motion från Margareta Winberg (S) om hedersvåld och
förtryck
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Ärende: Svar på motion om framtagande av en strategi mot hedersvåld och förtryck inom hälso- och

sjukvården, HSN/975/2019
Voteringslist(or)

Omröstning mellan 'anses besvarad' och 'bifall' till Margareta Winbergs (S) motion om strategi mot
hedersvåld och förtryck
Ledamot

Ja

Lennart Ledin (L), 1:a vice ordförande
Margareta Mahmoud Persson (KD), Ledamot
Robert Hamberg (M), Ledamot
Tom Silverklo (C), Ordförande
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande
Marie-Louise Oscarsson (C), Ledamot
Bengt Bergqvist (S), 2:e vice ordförande
Martine Eng (S), Ledamot
David Adervall (S), Ledamot
Margareta Winberg (S), Ledamot
Elin Hoffner (V), Ledamot
Anette Rangdag (SD), Ledamot
Anders Vikström Aloandersson (MP), Ersättare
Resultat
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