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Sammanfattning
SFBUP är positiva till att socialstyrelsen reviderar allmänna råd och föreskrifter för våld i nära
relationer. De nya föreskrifterna och råden är tydliga för barn och ungdomspsykiatrin och de
krav som ställs på vårdgivaren önskvärda. För att barn och ungdomspsykiatrin skall leva upp
till de krav som ställs behövs en kompetenshöjning bland medarbetare och ett
medvetandegörande bland verksamhetschefer. Verksamhetschefen kommer att som
representant för vårdgivaren behöva lägga ned tid på kvalitetsarbete för att skapa rutiner
som idag på många håll är obefintliga. Våld i nära relationer är ett kontroversiellt ämne även
för oss som närmast dagligen möter barn där oro väcks för våldsutsatthet. Skall dessa
föreskrifter och råd efterföljas behövs en organiserad implementering av föreskrifterna och
råden och en kompetenshöjning hos medarbetarna.
Föreningens Synpunkter
2 kap. Ledningssystem. 1§
Det framgår i paragrafen att ledningssystemen i sjukvården skall innehålla de rutiner och
processer som behövs för att uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna. Detta bedöms
variera i stor grad över landet.
4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL. Allmänna råd, genomförande av
insatser, barn och unga.
Kompetensen inom barn och ungdomspsykiatrin avseende samtal med barn och unga som
bevittnat våld varierar över riket men också lokalt. På större orter finns oftast en enhet som
specialiserat sig på området medan resterande enheter inte har någon specificerad
kompetens, lite beroende på yrkeskategori och fortbildningsgrad. Detta är anmärkningsvärt
då många ärenden föranleder samarbete med socialtjänsten just på grund av våld i nära
relationer. Vi gör också frekvent anmälningar baserade på oro för våldsutsatthet och
bevittnat våld. En utbildningssatsning önskas därför för att kunna anpassa verksamheten till
de reviderade föreskrifterna och råden.
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8 kap. Vårdgivarens ansvar. Rutiner 1 §, 2 §
Rutiner för utveckling och säkring av kvalitén i arbetet med våldsutsatta barn samt barn som
bevittnat våld är bristfälliga inom barn och ungdomspsykiatrin. Här finns en stor variation
både i landet och lokalt. Möjligtvis kan dessa föreskrifter bidra till att vårdgivaren förstår
vikten av dessa rutiner. Det samma gäller för 2 § och denna paragraf är om möjligt ännu
viktigare att poängtera då anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL görs frekvent inom vår
verksamhet.
Planering och ledning av verksamheten enligt 3 kap. 1§ patientsäkerhetslagen. Allmänna råd
Här skriver man i råden att vårdgivaren skall avgöra när och hur personalen skall ställa
frågor om våld för att våldsutsatta skall kunna identifieras. Vad är det för kompetens som
vårdgivaren skall besitta som gör denna bedömning möjlig? Utan någon närmare förklaring
eller beskrivning av kompetensen blir dessa råd tämligen tandlösa.
Personal enligt 2 e § Hälso och sjukvårdslagen Vård och omvårdnad 8 §
Punkterna i 8 § är tydligt styrande och det tycker vi är bra då det är av stor vikt att
anmälningsförfarandet är tydligt dokumenterat och på så sätt kan följas upp och statistik kan
skapas. I sjukvården använder vi åtgärdskoder för att dokumentera olika åtgärder. Det finns
en kod som beskriver anmälan enligt 14 kap 1 § SoL som heter GD008. Används denna vid
var tillfälle man gör en anmälan är det lätt att följa statistik i nutid och i efterhand. Detta görs
på vissa ställen i landet men variationen är stor.
En ytterligare synpunkt är att beskrivningen av hur informationen skall dokumenteras är
otydlig. Under punkt 6 står att punkterna 1-2 samt 5 skall dokumenteras i patientjournalen
och punkt 4 lämnas ut. I punkt 4 framgår det dock att symptom skall dokumenteras i
journalen. Det blir tydligare att skriva under punkt 6 att samtliga punkter skall dokumenteras i
patientjournalen. Punkterna är ett bra styrverktyg och det är viktigt att man lätt kan förstå hur
de skall användas.
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