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Remissyttrande över Att bryta ett våldsamt
beteende - återfallsförebyggande insatser för män
som utsätter närstående för våld
Sammanfattning
Regionen instämmer i de förslag som lämnas i betänkandet. Hälso- och
sjukvården har en viktig roll i arbetet med att upptäcka och förebygga våld
mot närstående.
Synpunkter från Region Norrbotten
14.1.2 Hälso- och sjukvårdens roll
Regionen delar utredningens uppfattning att hälso- och sjukvården har en
viktig roll i arbetet med att upptäcka och förebygga våld mot närstående. Att
ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården behöver fortsatt utvecklas.
Regionen tillstyrker utredningens förslag om att hälso- och sjukvårdslagen
utökas med en fjärde punkt om informationsplikt till barn. Det är angeläget
hänsyn tas till barns behov av egen information om barnets förälder eller
någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med utövar våld eller begår
andra övergrepp mot barnet eller mot en närstående till barnet.
Regionen välkomnar förslaget att Socialstyrelsen utreder gränsdragningen
mellan psykosocialt stöd, psykosocial behandling och psykologisk behandling samt ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Rekommendationerna bör omfatta fler insatser som ges till våldsutövare.
14.2 Samordnade insatser
Regionen är positiv till att Kriminalvården får rätt och skyldighet att initiera
och delta i SIP för personer som befinner sig under en straffverkställighet.
Det är särskilt viktigt för att stärka skyddet av barn och närstående och underlätta riskbedömningar.
14.5.2 Ny sekretessbrytande bestämmelse till förebyggande av
brott
Regionen tillstyrker att en ny sekretessbrytande regel införs i offentlighetsoch sekretesslagen som möjliggör att hälso- och sjukvården kan lämna uppgifter om en enskild till polisen för att förebygga allvarliga brott mot person.
För att bestämmelsen ska tillämpas som avsetts krävs att den nationella nivån tar fram tydliga rutiner och riktlinjer riktat till personal inom hälso- och
sjukvården. Det bör även finnas möjlighet för vårdpersonal att få stöd i bedömning kring aktuella ärenden och den strafftid som bedöms vara aktuell.
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15.3.2 Integrerade och samlokaliserade mottagningar för
våldsutövare
I betänkandet rekommenderas att integrerade och samlokaliserade mottagningar för våldsutövare samt för våldsutsatta och barn inrättas och att dessa
bör drivas gemensamt av landsting/regioner och kommuner. Utredningen
förslår vidare att Socialstyrelsen och det blivande Centrum för samordning
och kunskapsutveckling ska få i uppdrag att ta fram formerna för sådan
verksamhet.
Region Norrbotten ser risker med samlokaliserade mottagningar för våldsutövare samt för våldsutsatta och barn även om det finns personalmässiga fördelar. Nackdelarna överväger eftersom en samlokalisering innebär att våldsutövare och våldsutsatta riskerar att möta varandra i anslutning till lokalen.
Samhällets insatser ska i första hand utgå från de våldsutsattas behov av
skydd och stöd.
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