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Även landstingets kvinnliga personal utsätts för våld i nära relationer! 

 

Många, oftast kvinnor, som utsatts för fysiskt och/eller psykiskt våld i en nära relation eller 

sexuella övergrepp har generellt sämre hälsa och konsumerar mer läkemedel än icke 

våldsutsatta personer. De söker ofta hälso- och sjukvården både akut och i ett senare skede på 

grund av våld och/eller sexuella övergrepp.  

Det skapar ofta oro, depression och smärta hos den som blir eller blivit utsatt. 

 

Enligt undersökningar har ca 11 % av Sveriges kvinnor blivit utsatta för våld i sin nuvarande 

relation. Detta innebär att våldet är något som även drabbar kvinnliga anställda i landstinget 

Sörmland. Eftersom ungefär var tionde kvinna utsätts för våld, innebär det att i nästan alla 

personal- och arbetsgrupper finns en det kvinna som lever i en relation där våld eller hot om 

våld förekommer.  

 

Landstinget Sörmland accepterar inte hot, våld, kränkande särbehandling och/eller sexuella 

trakasserier vare sig mellan anställda eller mellan anställda och patienter. Inte heller i den 

privata sfären ska några av våra anställda behöva bli utsatta för sådan behandling. Ur ett 

arbetsmiljö- och hälsoperspektiv är det viktigt att de som utsätts för våld får hjälp och stöd. 

Samtidigt är det ofta svårt att upptäcka och identifiera våld i nära relationer eftersom den som 

blir utsatt utvecklar strategier för att dölja sin situation och det som händer. 

Den press och stress det innebär att vara utsatt för hot och våld skapar ett stort lidande i 

vardagen. Finns det barn som blir vittne till våld så får även det stora negativa konsekvenser 

för dem.  

Vi vill att våra anställda ska känna sig trygga och att de ska veta att vi som arbetsgivare ska ha 

kompetens och resurser att hjälpa och stötta den som blir utsatt. 

 

Ska vi vara trovärdiga och leva upp till vårt ansvar är det viktigt att landstinget utarbetar ett 

handlingsprogram för åtgärder i samband med våld i nära relationer som drabbar landstingets 

personal. 

 

Kristdemokraternas landstingsgrupp föreslår därför landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget Sörmland utarbeta ett handlingsprogram för åtgärder för anställda 

som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer.  
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