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Svar på interpellation angående risk för
hot i vården
ärende 17RK2251

Sven Sunesson (C) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående risk för hot i vården.
Interpellationen utgår från rapporter om att hot i vården ökar. Svar redovisas efter
respektive fråga.
Fråga 1: Vad vet vi om hot och våld mot vårdpersonal i Kronobergs län? Hur stort är problemet?
Svar: Flera verksamheter uppfattar hot och våld som ett ökande problem.
Det är dock svårt att avgöra hur stort problemet är då inrapporterad statistik inte
alltid speglar det som rapporteras muntligt från verksamheterna. Antalet
väktarutryckningar till verksamheterna har till viss del ökat samtidigt som statistik i
avvikelser inte visar någon ökning (jmf jan-okt 2016).
Fråga 2: Har vi effektiv, rättvisande statistik för hot och våld?
Svar: Nej. För att få en effektiv och rättvisande statistik måste vi tydliggöra ute i
verksamheterna att hot och våld alltid ska registreras i avvikelsesystemet och följas
upp. Det finns indikationer på att detta inte alltid görs ute i verksamheterna och det
är därför sannolikt att det finns ett mörkertal. Att hot och våld rapporteras i
avvikelsesystemet är en grundförutsättning för att kunna följa utvecklingen,
genomföra förbättringsåtgärder och för att möjliggöra ett effektivt förebyggande
arbete.
Fråga 3: På vilket sätt arbetar vi för att förhindra hot och våld och på vilket sätt arbetar vi för att
ta hand om dem som utsätts för hot och våld i vården?
Svar: Rutiner för hot och våld samt rutin för krisstöd när händelse inträffat ska
finnas ute i verksamheterna. Verksamheterna genomför även utbildningar. På
akutsjukhusen finns väktare samt kameraövervakning och inom vissa verksamheter
finns personlarm. Verksamhetsövergripande riktlinjer inom hot och våld som ska
styra upp och samordna arbetet är under framtagande. 2018 bildas ett säkerhetsråd
där frågor om hot och våld kommer att hanteras.

Fråga 4: Anser du att vi behöver förstärka arbetet mot hot och våld i vården i Kronobergs län?
Svar: Ja. Jag har gett regiondirektören i uppdrag att se över hur Region
Kronoberg kan bli mer proaktiva inom området samt att ta fram riktlinjer för
en ordentlig samordning, likriktning och uppföljning av arbetet med hot och våld i
verksamheten.
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