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Sammanfattning

våldmotverka motförårundervidtagits attharåtgärderFlera senare
förelig-dettaTrotsvåld.förkvinnorstödjaoch för utsattskvinnor att som

områden.olikamångainsatserbehovalltjämt stortett avger

kvinnoperspek-utifrånförtillkallats ettKvinnovåldskommissionen har att
åtgärd-föreslåochkvinnorvåldrörfrågor mottiv översyngöra somaven

sjukvården,ochhälso-områden ärBerördavåld.sådantmotverkaför atter
hälso-områdeti frågadirektiven harrättsväsendet. Isocialtjänsten omsamt

detövervägabörkommissionenföreskrivitssärskilt omsjukvårdoch att
falloch i såvåldtäktsklinikers.k.fleraellerinrättabehovfinns att enav

enligtskallfrågaverksamhet. Dennasådanförförutsättningarna enange
förtur.medbehandlasdirektiven

sjukvår-ochhälso-kartläggningpåbörjatsålundaharKommissionen aven
kirurgiska akutmottag-dePåför våld.för kvinnorinsatserdens utsattssom

våldför storkvinnorkvinnoklinikerna är utsatts enningarna och på som
fördiffusavarierande, symptomochskadorredovisarMångapatientgrupp.

våld ävendetliggersällanIntediagnos.ställasvårtvilka det kan attvara
harsjukvårdenochhälso-inomhållflera manPåsådanabakom symptom.

våld.förkvinnorstöd utsattsochhjälpprojekt förolikaigångsatt som
dockåterstårMycketverksamheter.sådanabeskriver någraKommissionen

tillfredsställandesägasskall kunnasjukvårdenochhälso-förgöra attatt
behovsärskiltföreligger atthar. Detkvinnor ettde behovmöta utsattasom

kvinnoromhändertagandetpraktiska somför detutveckla formerna av
våld.förhaeftersjukvården utsattsochtill hälso- attsigvänder

kunska-konstaterakunnat atthittillsvarande arbetesittiKommissionen har
våld,förkvinnor utsattsomhändertagandetmedicinskadet somavpen om

omfattningenvåldetdoldaeffekterna det samtmedicinskaliksom de avom
utbildningkrävsutvecklas. Detbehövereffekter,dessautbredningenoch av



Sammanfattning

våld kvinnor för olika personalkategorier inommot hälso- sjukvår-ochom
den, också inom socialtjänsten och rättsväsendet. Vidare behövermen

och kunskaper samlas och koordinering samhällets och deresurser en av
frivilliga organisationernas insatser för dessa patienter komma till stånd.
Inte minst kvinnojourerna kan bidra viktigamed kunskaper och erfarenheter
utifrån kvinnoperspektiv.ett

Kvinnovåldskommissionen lägger i fram förslag det inomrapporten attom
hälso- och sjukvården inrättas särskilt för kvinnorett centrum utsattssom
för våldtäkt och misshandel. Kommissionen det sålunda angeläget attanser

även vänder sig till kvinnorcentrumet förutsätts våld imän närasom av
relationer. Ett sådant och kunskapscentrumcentrum därett resurs- man- -specialiserar sig på hjälpa kvinnor föratt våld skall kunna ståutsattssom
modell för det arbete sker och behöver komma till stånd på andra hållsom
i landet inom hälso- och sjukvården det gällernär mottagande kvinnorav

för våld.utsattssom

Syftet med detta är praktisk verksamhet biståcentrum att utsattagenom
kvinnor. Genom forskning skall kunskaperna öka hur denna verksamhetom
lämpligen bör utformas. Utvecklingsprojekt bygger erfarenheternapåsom
från den praktiska verksamheten frånoch olika forskningsprojekt kan i sin

leda till insatserna för kvinnortur föratt våld utvecklas. Genomutsattssom
informera sin verksamhetatt och sprida inhämtad kunskapattom genom

vidare bör också kunna medverka till förebyggacentrumet våldatt mot
kvinnor.

Ett syfte med det föreslås bör sålunda minska skade-centrum attsom vara
verkningarna för de kvinnor blivit för våldtäkt misshandel.ellerutsattasom
Ett bättre omhändertagande kan medverka till kvinnornas självkänslaatt
stärks, varigenom de får ökad möjlighet sig misshandelsförhållan-att ta ur
dena. Enligt kommissionen detär angeläget har öppenatt centrumet en
mottagning med god tillgänglighet dygnet Mottagandet bör innefattarunt.
medicinsk inklusive rättsmedicinsk undersökning, behandling för fysiska
skador olika slag, akut kristerapi, social rådgivning hjälp medav samt att
erhålla långtidsterapi och behandling för s.k. effekter. För tillgodo-attsena

medföljande barns behov måste tillföras personal erfor-medse centrumet
derlig kompetens. Utgångspunkterna för verksamhet skallcentrumets vara

miljö där kvinnan isätts för verksamheten och medvetenhetcentrumen en
kvinnan förär s.k. multitrauma.att Flera olika sjukhusklinikerutsattom ett

måste kopplas in, och samarbetet med andra såväl samhälleligaorgan som-ideella blir viktig utgångspunkt för verksamhet.en centrumetsannan-
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delari andrakvinnorvåldsutsattaförutgörakunnabörCentrumet resursen
stöd ochfåsig förvändaskallderåd attfåbehöverlandet, vartomsomav

telefon.nåkunna centrumetbör dygnetkvinnor runthjälp. Dessa per

kunna utgöraskallsyftetplansamhälleligt är centrumet en resursPå attett
primärvårdensåvälgällerdeti landet;sjukvårdsenheterolikaför runt om

skallFrånvården.psykiatriska centrumetsomatiska ochslutnadensom
Centrumetkunnamyndighetertill andraoch hjälprådgivning även emanera.

börtelefon. Detrådgivningerbjudamöjlighet dygnethabör runtatt per
utbildning.olikai slagsmedverkaförnaturligtockså attcentrumetvara

relevantkan knytabetydelsefulltdet centrumetKommissionen attanser
verk-kliniskforskning ochmellanförhållandetill sig. Ett näraforskning

kvalificeradeolika plan. Detflerapåkunskapentill ökabidrarsamhet att
inteAvsikten ärvärde. centrumetockså attutvecklingsarbetet är stortav
forskningsprojekt.tidsbegränsatellerförsöksverksamhetskall ettutgöra en

tidför långsjukvårdenochinom hälso-stället detiGrundtanken är att
kvinnorförverksamhetspecialiseradbehövaskommerframöver somatt en

för våld.utsätts

projektettillbakaårsedan någraUppsala drivsisjukhusetVid Akademiska
inten-och sjukhusetsLandstingetskvinnomisshandel.Omhändertagande vid

omhändertagan-medför arbetetmetodernautvecklaytterligaretioner är att
sjukhusetsVidmisshandel.ochvåldtäktförkvinnorde utsattssomav

iforskningochundervisningsjukvård, storförutomkvinnoklinik bedrivs,
lämpligenföreslår kankommissionenomfattning. Det centrum nusom
sjukhusetstillorganisatoriskt knytasochAkademiska sjukhusetvidplaceras

kvinnoklinik.

utgöraskommervidarbetetdel attEftersom avsevärd centrumet avaven
lands-detiinvånarnaallt kommerframfördirekt patientarbete, egnasom
iLandstinget Upp-naturligtkommissionenenligttill godo, det atttinget är

verksamheten.förekonomiskahuvudsakligabör ha det ansvaretsala län

börocksåförkommissionenenligt statenskäl talarsamhälleliga attStarka
ochForskningföreslås.detuppbyggnadenaktiv del i centrum somta aven
bliutbildning,information ochliksomområden,inom flerautveckling avses

statligtförocksåtalarverksamhet. Dettai etthörnstenar engage-centrumets
beräknasverksamhetendrivaförKostnadernaverksamheten.i attmang

förkostnaderHärtill kommerårligen.kronorfem miljonertilluppgå ca
anslagför deinomregeringen,föreslårKommissionenforskning. att ramen

tillbidragstatligtfinansierarpsykiatrireformen, centru-anvisas för ettsom
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Kommissionen funnit det rimligthar under år bidrar tillmet. att staten tre
uppbyggnad miljoner Kommissionenmed kronor året.centrumets tre om

utesluter inte härefter fortsatt iskall haävenatt staten ett engagemang
centrumet.



Bakgrundl

fästa uppmärk-kvinnogrupperbörjade olikadecennier sedanFör attett par
Fokuseringen på detkvinnor.våldfrågor rörsamheten mot sam-som

vissa konkreta resultat.harvåld kvinnor utgörhällsproblem gettmotsom
ställningen förför stärkasålunda vidtagitsåtgärder harEn rad olika att

för våld.kvinnorinte minst förbrottsoffer i Sverige, utsattssom

År vissa misshandels-det gälleråtalsbestämmelserna när1982 ändrades
tilloffret brottetoberoendeväckasbrott, och åtal kan angettav omnumera

År kapitlet brotts-förändringar i sjätte1984 radinte. skeddeåtal eller en
År 1988vid våldtäkt.åtalsangivelseslopades kravet påbalken. Då antogs

harbesöksförbud. Dessa lagarmålsägandebiträde ochlagarna senareom
brottsoffer. Nyligen höjdesförytterligare förstärka skyddetändrats för att
Ytterligare åtgärder haroch sexualbrott.straffskalorna för vissa vålds-

förbättra för brotts-ochskydda brottföreslagits det gällernär attmotatt
den försöks-anledning här också nämnafinnsoffer Överhuvudtaget. Det att

särskilt skydd larmbedrivit medRikspolisstyrelsenverksamhet m.m.som
för eller hot våld.våldlivvaktsskydd för kvinnor utsättssamt omsom

Även arbe-landsting pågåri såväl kommunerregionalt och lokalt som --
kvin-stödjakunna ochför på bättre mötaflera håll i landet sättpå ettattte

särskilt detsammanhanget börvåld. I nämnasförutsatts samver-nor som
meddriverfem för närvarandeSocialstyrelsen och länkansprojekt som

modeller förfå fram metoder ochsyftar tillstatligt Projektetstöd. ettatt
socialtjänstenrättsväsendet,myndigheter inomförbättrat mellansamarbete

frivilligamyndigheter ochliksom mellan dessasjukvårdenhälso- ochsamt
viktigkvinnojourernaplanet fyller ocksådet lokalaorganisationer. På en

kvinnor.funktion för utsatta
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Genom fästa uppmärksamheten det våld drabbar kvinnor ochatt som
förmedla kunskaper sådant våld till olika yrkesgrupper och till allmän-om
heten har kvinnojourerna i Sverige gjort beaktansvärd insats. Under deen
15 jourerna funnitsår har de på ideell bas byggt omfattande verk-upp en
samhet över hela landet. De stöd till kvinnor misshandlats fysiskt,ger som
psykiskt och sexuellt och förföljs eller trakasseras Kvinnojour-män.som av

framväxt har uttryck för samhället brister detnärsetts ett atternas som
gäller kvinnor den hjälp de behöver. Flertalet kvinnojour-att utsattage som

bedriver också omfattande utåtriktat Riksorganisationenarbete. företter
kvinnojourer i Sverige ROKS bedriver opinionsbildning våld och för-mot
tryck kvinnor flerapå plan. Förutom praktiskt och psykologiskt stödav
och rådgivning till kvinnor kvinnojourernahar sålunda tagit sig viktigpå en
roll det gäller föra kunskap det våldnär kvinnor.utövasatt ut motom som

Slutligen bör de insatser gjorts för fortbildanämnas personal inomattsom
rättsväsendet, hälso- och sjukvården socialtjänstenoch de skallså att vara
bättre rustade kvinnormöta för våld.att utsattssom

Även exempel kansålunda på åtgärder vidtagits för mot-attom ges som
verka våldet kvinnor och för stödja kvinnor för våldmot att utsattssom
föreligger alltjämt behov insatser på många samhällsområden.ett stort av
Ytterst våldtäkt, misshandel och liknandeutgör andra kvin-övergrepp mot

allvarliga för bristande jämställdhetuttryck och därmed också för dennor
obalans råder i maktförhållandet mellan könen.som

1.1 Direktiven m.m.

Kvinnovåldskommissionen har enligt sina direktiv dir. 1993:88 utifrånatt
kvinnoperspektiv frågor våld kvinnorgöra översyn rörett moten av som

och föreslå åtgärder för motverka våld. Berörda områdensådant äratt
hälso- och sjukvården, socialtjänsten rättsväsendet. I direktiven iharsamt
fråga området hälso- sjukvårdoch särskilt föreskrivits kommissionenattom
bör finns inrättaöverväga det behov eller flera våldtäkts-s.k.attom av en
kliniker och, fallet, förutsättningarnaså är för sådannärmareom ange en
verksamhet. Enligt direktiven kommissionen ställningstagandebör vid sitt

beakta fördelenäven till stånd klinisknära samarbete mellanatt ettav
verksamhet forskning.och
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sjuk-ochhälso-kartläggningpåbörjatharKvinnovåldskommissionen aven
Även arbetedettavåld.förför kvinnorinsatser utsattsvårdens omsom

ochhälso-det inomkonstaterakommissionen attslutfört kanifrånlångt är
vidtasmåsteåtgärdermedvetenhetväxande attfinnsidagsjukvården omen

kvinnoruppmärksammaskallbättresjukvårdspersonalenochför hälso-att
håll harmångaför våld. Påhaefter mansjukvården utsattssöker attsom

Kommis-kvinnor.dessastöd åtochför hjälpprojektolikaigångsattockså
verksamheter.sådanabeskriva någrai dennasionen kommer attrapport

skallsjukvårdenÄnnu ochhälso-förgöramycketåterstår dock attatt
har ochkvinnorbehovdetillfredsställande utsattamötakunna sägas som
hälso-sigförväntahar rättkvinnordessa atterbjuda sådana avresurser som

sjukvården.och

definitioner1.2 Några
lämplig-gällerdetöverväganden närkommissionenstillbakgrundSom en

klar-behövavissa begrepptordevåldtäktsklinikers.k.i inrättaheten att
våldtäkt.begreppetdefinierainledningsvisanledningfinnsDetgöras. att

ellersamlagtilltvingarnågonvåldtäktdefinierasRättsligt att annansom
inne-hotvåld ellersexuellt umgängejämförligtdärmed somgenomgenom

l § första6fara kap.trängandeframstårhotadeeller för denbär som
ärsåväl närförekommaVåldtäkt kanbrottsbalken.stycket personerna

äktenska-inomfallet och äveninte ärdettavarandra närobekanta med som
andra6 1 §kap.jfrsvårighetsgraderi olikaindelatVåldtäktsbrottet ärpet.

brottsbalken.tredje styckenaoch

ibland ivåldtäkternaforskning indelassociologiskochkriminologiskInom
tilloffer harochgärningsmanrelationefter denkategorierolika var-som

gärningsmannenöverfallsvåldtäkt näriblandandra. Sålunda talar omman
utomhus,våldtäkten ägerochobekantför offret heltär rumpersonen

ochoffrettillbekantärgärningsmannenbekantskapsvåldtäkt när en
haft näraeller haroffret harochgärningsmannenrelationsvåldtäkt när en

differen-önskarsättpå dettatillAnledningenvarandra.relation till att man
mycketvåldtäkternasnaturligtvisvåldtäkt ärolikatiera mellan typer av

förknipparflesta,de allrakanskemänniskor,Mångaskiftande karaktär.
okändfrågadetdvs. äröverfallsvåldtäkt,meddock våldtäkt att enom

kvinna.okändvåldtagit för honomöverfallit och enman som
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Iden officiella kriminalstatistik produceras Statistiska centralbyrånsom av
SCB görs indelning våldtäktsbrotten. Man skiljer därvid mel-en annan av
lan våldtäkter begås inomhus och utomhus. Huruvida offret bekantärsom
med gärningsmannen eller framgår inte. Inte heller finns det i kriminal-
statistiken någon uppgift offrets kön. Tidigare undersökningar harom
emellertid visat övervägande majoritet offren för sexualbrott äratt en av
kvinnor. Statistiken våldtäktsbrottetöver gör däremot uppdelning detnären
gäller offrets ålder, så det statistiken kan utläsas offret överatt ur om var
eller under 15 år.

Ett begrepp definieras,bör också nämligen kvinnomisshan-uttrycketannat
del. Begreppet kvinnomisshandel ianvänds dag ofta för särskilt betecknaatt
våld utövas kvinna, där och kvinnan harmotsom av en man en mannen
eller har haft förhållande till varandra. Sådan kvinnomisshandel kanett vara
förenad med våldtäkt och andra sexuella övergrepp.

Kvinnomisshandel finns inte i lagen särskilt brottupptagen ett utansom
faller under det generella begreppet misshandel i brottsbalkens tredje kapi-
tel. Den rättsliga definitionen misshandel därvid tillfogarär någonattav

kroppsskada, sjukdom eller eller försätter ismärta honomannan person
vanmakt eller tillstånd 3sådant kap. 5 § brottsbalken. Misshandels-annat
brottet liksomär våldtäktsbrottet indelat i olika svårighetsgrader jfr även
3 6kap. § brottsbalken.

SCB:s statistik i fråga misshandel redovisas efter platsen utomhusom
inomhus för brottet och relationen bekantobekant offermellan och gär-
ningsman. De flesta fallen kvinnomisshandel polisenanmäls tillav som
torde kodas i kategorin misshandel kvinna, inomhus, bekanta.mot

För beteckna olika former övergrepp kvinnor förekommer ock-att motav
så sexualiserat våld. Detta begrepp ibland inom kvinno-användstermen
forskningen samlingsbegrepp för många olika former övergreppettsom av

kvinnor. I begreppet sexualiserat inkluderasvåld emellertid ocksåmot
pornografi, prostitution, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp mot
barn. Termen sexualiserat våld också förknippadär med på orsa-synen
kerna till våld kvinnor jfr nedan. förUtan närvarande ställningmot att ta
till vad bör med begreppet kommer Kvinnovåldskommissionensom avses
förevarandei huvudsakligen använda kvinnomisshandelrapport att termen
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riktasvåldbetecknamisshandel föroch motvåldtäktäven att sommen
kvinnor.

kvinnortill våldOrsaker1.3 mot

sexuellaför övergreppmisshandlas eller utsättskvinnorOrsakerna till att
mångfasettera-till båderelation ärhaftde har eller har näramän ensomav

kvinnomisshandeltillgäller orsakernasvåråtkomliga. När detde och
synsättetförklaringsmodell. Detforskningredovisar års nyaen nysenare

individualpsykologiska förkla-tidigareavståndstagande frånmarkerar ett
handlingarmindre isoleradeellerradringar, våldetdär merses som en

förkla-systemteoretiskaoch s.k.sjukförklarad misshandlare,utförda av en
familjersi vissamotsättningar liggerfokusering påringar med system,som

speci-tillförklaringar anknyterSåledes avvisasstruktur och balans. ensom
liknande.ellersocial klassoffer, alkoholbruk,gärningsman ellerell typ av

kvinn-dominans ochmanligsamhällsperspektivstrukturellaI stället har om
till våldförklaringövergripandelyfts framlig underordning motensom

patriarkaliska samhällsstruktu-forskning denenligt dennakvinnor. Det är
kvinnor och utgörmaktfördelning mellan män,ojämlikmed somren,

i samhället.förekomstförklaringen till kvinnovåldets

påverkarmisshandelsprocessenbeskriver också hurSenare tids forskning
där våldetnormaliseringsprocesskvinnan Våldetoch ses som enmannen.

Förfast olikakvinnan på sätt.normaliseras såväl mannen som avav -
kvinnankontrollmålinriktad strategi för övermannen ses processen som en
strategimaskulinitet. kvinnan denFör utgörmöjlighet konstitueraoch att en

underordning.för ochanpassning

1989:58Våldskommissionen dir.1989 tillkalladeDen regeringen årav
ojämlikhet i makt kan utgöraorsakerfann våldetsvid sin analys att enav

Samtidigt framhöllkvinnor.misshandlarförklaring tillövergripande mänatt
kvinnorundersökningarVåldskommissionen alla övergreppdock motatt av

missbruks-medofta socialtvisar gärningsmannen är utsattatt personen
våld klas-för alltpsykologisk bakgrund. Det nästansvårproblem och en

SOUSefmns också här. ävenmed social nöd såledessiska sambandet
1990:92, brottsoffer.Våld och

intei föreliggandeKvinnovåldskommissionen kommer attrapport presen-
ytterligare analysoch inte heller någondefinitionnågon göratera avny av
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orsakerna till mäns våld kvinnor. Kommissionen dockmot åter-attavser
komma till dessa frågor i huvudrapport, när huvuddelen kom-en senare av
missionens uppdrag redovisas.

1.4 Statistisk bakgrund
Innan kommissionen redovisar sina överväganden och sitt förslag finns det
anledning viss statistisk bakgrund till omfattningenatt kvinno-ge en av
misshandel och sexuella övergrepp kvinnor. Redovisningen begränsasmot
huvudsakligen till våldtäkt och misshandel även våld kvinnor före-motom
kommer i många andra former och kan flerautgöra andra brott.

Enligt den officiella statistiken anmäldes 1992år i riket 688hela 1 våldtäk-
eller våldtäktsförsök. Av deter anmälda våldtäktsbrotten 1 459 brottvar

riktade 15 år eller äldre och l 066mot våldtäkttypenpersoner avvar
inomhus 15 år eller äldre. Det framförmot är allt i fråga denperson om

Årsistnämnda våldtäkt mörkertalet kantypen 1992antasav stort.som vara
anmäldes l 670också brott sexuellt tvång, sexuellt utnyttjandetypav av
underârig, sexuellt umgänge med barn, avkomling eller syskon. 1 348 av
dessa brott riktade 356kön. brott riktade sigmot motsattvar en person av

15 år eller äldre, 323och dessa riktademot personer motav var en person
kön. Av tidigare forskning har det framgåttmotsatt den anmäldeav att

gärningsmannen nästan alltid är Därför det såär uteslu-gotten man. som
tande kvinnor flickoreller offer förär de heterosexuella brotten ochsom

eller pojkarmän offer förär de homosexuella brotten.som

Antalet anmälda brott misshandel uppgickkvinnor 1992årmotsom avser
till 15 827. Av dessa hör 10 435 till misshandelkategorin kvinnor,mot
inomhus, offer och gärningsman bekanta varandra,med dvs. vad som
närmast begreppet kvinnomisshandel Sådanenligtmotsvarar miss-ovan.
handel enligtär statistiken den vanligaste misshandel kvinnortypen motav
samtidigt denna brottslighet, i likhet med vad tillanförtssom som ovan,

del dold.stor antas vara

Den officiella statistiken bygger de anmälningar brott kommerom som
till polisens kännedom. Brott sexualbrott och kvinnomisshandel antassom
allmänt ha höga mörkertal. Det är mycket svårt göra skattningaratt av
sådana mörkertal. Tre faktorer ha särskild betydelse för brottettanses om
anmäls eller inte: brottets grovhet, relationen mellan ochgärningsmannen
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medbrottdärvid tillMan kännersynlighet. attbrottets grovaoffret samt
polisan-Vidarelindrigare brott.grad äni högreanmälsskadorallvarliga
gradi högre änoffretförobekantheltärgärningsmannendärmäls brott

på allmänutspelasBrottnärstående.ärgärningsmannen sombrott där en
vanligEnprivata.i detutspelasgrad än brott upp-i högreanmälsplats som

våldsbrottslighetenverkligadenkriminologer är genom-bland attskattning
detNärregistrerade.densågångeråtminstone storsnittligt är tre som

dennagrunddock påkvinnomisshandel måstegäller brott avmansom
ochoffer gär-mellanrelationkaraktäristiska en näratypiskabrottslighets

högre mör-långtmedräknaplatsprivatpå ettskettharbrottetningsman,
kertal.

deutgöranmälda brottstatistiken överofficiellatill denkomplementEtt
utfrågningaråterkommande stortettdedvs.offerundersökningarna,s.k. av

Gjordagenomför.SCBbefolkningen,riksrepresentativt urval ana-somav
för någonårligen utsätts000 kvinnor120åtminstonepekat påharlyser att
märkensynligafårkvinnor00040 dessaochhotvåld ellerform att avav

offerundersökningarnaockså antasvåld. Mensådantkroppsskadoreller av
familjen.iutspelasvåldbild detbegränsad somavge en

mycketökatharkvinnomisshandelsbrottsexualbrott ochanmäldaAntalet
ökningenharSärskilt10-15 åren.fall de storunder ikraftigt senastevart

preliminäraDenallra åren.devarit underanmälda sexualbrott senasteav
vålds-anmälningarökningfortsatt1993 pekar påför årstatistiken avaven

förstatistiken,preliminäraenligt denökningen,Särskilt kraftig ärbrott.
barn.sexualbrottföroch grövreinomhus motvåldtäkterfullbordade

Sålundautvecklingen.tillförklaringarsökagjortsförsök harOlika att
Justitiedepartementetinom attsärskild arbetsgrupp1990åruppdrogs en

Arbetsgruppenvåldtäktsbrottet.det gälldeutvecklingengranska närsärskilt
kundevåldtäkteranmäldaantaletökningdenvid sin analysfann somatt av

studerade,tid arbetsgruppenför denstatistikenden officiellautläsas somav
dels pålagstiftningen,förändringar i1975-1988, påberodde delsåren en

våld-kategorinspecielladengälldeanmälningsbenägenhet detnär avökad
Arbets-kvinna.närståendesigförgripit pågärningsmannentäkter där en

troligtomfattningbegränsadmycket attiendastdetansåg engruppen
antaletökningenstatistiskadenbakombrottslighet lågfaktiskt ökad av

Kartläggning1990:3,DsSe vidarevåldtäktsbrott.anmälda rapporten av
åtgärder.tillFörslagsituationen.aktuelladenanalysvåldtäktsbrotten av-

sexuellakvinnomisshandel ochstatistiken översålunda sägasDet kan att



18 Bakgrund

övergrepp kvinnor bristfälligär detnär gäller belysa omfattningenmot att
våld kvinnor. Kommissionen i sittmot kommande arbete analy-av attavser
vilka åtgärder skulle kunna vidtas det gällernär förbättrasera som att

brottsstatistiken i detta avseende.

1.5 Ytterligare utgångspunkter
Kommissionen kommer i följandedet framlägga förslag inomdetatt attom
hälso- sjukvårdenoch inrättasbör särskilt för kvinnorett centrum som

för våldtäkt och misshandel. Dettautsatts innebär inte kommissionenatt
slutligt har redovisat sina förslag till åtgärder för förbättra hälso- ochatt
sjukvårdens insatser för kvinnor förutsätts våld. Tvärtom kom-som avser
missionen utveckla sin analys vilka insatser krävs från sjukvår-att av som

sidadens ioch betänkande återkomma till de ytterligare åtgärderett senare
kan behöva vidtas.som

Redan den hittills företagna probleminventeringen kommissio-hargenom
dock funnit det finns behov inom för hälso- ochatt ett stortnen att ramen

sjukvården skapa särskilda för kvinnor för våldtäkt ochutsattsresurser som
misshandel. I denna redovisar kommissionen förutsättningarna förrapport

särskilt för kvinnor våldtagits och misshandlats. finnsett Härcentrum som
dock skäl också beskriva något det arbete initierats underatt av som senare
tid.
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för kvinnorNågra verksamheter2

för våldtäkt ochutsattssom

misshandel

stödigångsatts olika projekt för hjälp och åtNorden har under årI senare
beskrivs verksamheterkvinnor för det följande någravåld. Iutsattssom

behovensjukvården framför allt inriktats på mötainom hälso- och attsom
vänder sigblivit verksamheterhos kvinnor våldtagna, även somsom men

kvinnor för kvinnomisshandel.till den större utsattsgrupp som

mottagning för våldtagna2.1 RFSU:s

kvinnor

särskild1970-talet 1977-1981 RFSU i Stockholmslutet hadeI mot-enav
kvinnor eftertagning kvinnor. RFSU-mottagningenför våldtagna tog emot

160 kvin-tidsbeställning inte jourmottagning. Totaltoch således någonvar
hjälpen 60-tal stannade vidsökte hjälp mottagningen, varvid förhos ettnor

eller obetydligttelefonsamtal. 34 gärningsmannen okändI fallenav var
inomför för våldtäkt eller misshandelkänd kvinnan. Kvinnor utsattssom

litenför samboendeförhållande vände sig således i mycket ut-ettramen
RFSU-mottagningen.sträckning till

krisstödsig till mottagningen erbjödsKvinnorna vände den särskildasom
medordnakristerapi viss praktisk hjälp. Sådan hjälp kundeoch attvara

polis, åklagare ochgynekologisk undersökning, förmedla kontakt med
utfärdasociala institutioner, förmedla kontakt med Skolhälsovården, bo-

stadsintyg med vidoch rättegång.vara
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När det gäller frågan inrätta speciella mottagningar för mötaatt attom
kvinnors behov stöd hjälp framfördes ioch det över verksam-rapportav en

samhälletheten redan förfogar över dessa kvinnor.mötaatt attresurser
Resurserna har dock inte tagits i bruk för detta speciella ändamål eller

intekanske utnyttjats främst beroende hosrätt, på personalensnarare ovana
efterproblem sexuellamöta övergrepp. Det påpekades det är såvälatt att

inom somatiska sjukvården,den den psykiatriskaöppna vården, mödrahäl-
sovården och Skolhälsovården inom socialtjänsten, familjerådgivningensom
och psykiska bama-den och ungdomsvården problem efter sexuellasom

skulle kunna fångas och behandlas. RFSU-rapportenövergrepp I peka-upp
de på behovet utbildningsinsatser för berörda yrkeskategorier vidman av
olika institutioner finns i samhället. När det gäller det akuta omhänder-som

nödvändigt kvinnantagandet ansåg det får krisstöd honnäratt ett gottman
sjukhuset.kommer till Sådant stöd kan sjuksköterska, läkare ellerges av

kurator. Dessa bör också för kvinnan följs upp efter sinta attansvar
första sjukhuset.kontakt med Ett problem lyftes fram bristen påsom var
kuratorsbemanning 24 timmar dygnet akutmottagningarna.påom

Erfarenheterna från RFSU-mottagningen har redovisats i bilaga tilläven en
1982:61Sexualbrottsutredningens betänkande SOU Våldtäkt och andra

sexuella övergrepp.

2.2 Akademiska sjukhuset i Uppsala

Akademiska sjukhuset i Uppsala fungerar dels länssjukhus Lands-försom
UppsalaÖrebroregionen.tinget i Uppsala län, dels regionsjukhus inomsom

Sjukhuset rikssjukhusär även för viss högspecialiserad vård. Kvinnoklini-
vid Akademiska sjukhusetken landetsär största och modernaste.en av

Kliniken har uppgifter: bedriva sjukvård, forsk-undervisning ochtre att
ning.

1990I maj bildades initiativpå Jämställdhetsgruppen vid Akademiskaav
sjukhuset projektgruppen Omhändertagande vid kvinnomisshandel. Syftet

åstadkomma bättre omhändertagande misshandlade kvinnoratt ettvar av
söker vård vid sjukhuset. projektgruppenI ingåtthar kuratorer vidsom

kvinnokliniken och rehabiliteringskliniken, chefkurator, inomläkare psy-
kiatri, rättsmedicin, halssjukvård,öron-, och tandläkare inomnäs- oralki-
rurgi, sjuksköterskor vid kvinnokliniken akutmottagningen,och skötare
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sociologför kvinnojouren, samtpsykiatri, sjukhuspräst, representanterinom
jämställdhetshandläggare.

för sjukhus-utbildningsprogramdels1991 utarbetadesUnder hösten ett
i behand-användas direkttänkthandlingsprogramdels attpersonalen, ett

projektet hade visatinleddeundersökning attEnlingssituationen. som
otillräckliga förproblematiken heltkunskapersjukvårdspersonalens varom
sjukvården påuppsöktekvinnorhandkunnabra sättpå ta somatt ett om

genomförts ochredanutbildning harVissmisshandlades.degrund attav
vänder sig till deUtbildningen,omgång.fjärdeinne påär somenman nu

varitkvinnor och barndagliga arbete möteri sittpersonalgrupper somsom
och arbetsledarekuratorertill läkare,handi förstariktasför våld,utsatta

skyldighet informera,ochmöjlighethararbetsområden attinom sinasom
20 timmaromfattarUtbildningenfortbilda personalen.ochhandleda gemen-

Eftersom utbildningeni smågrupper.handledning20 timmarteori samtsam
halvår. Smågrup-under minstpågår denfortlöpande ettprocessses ensom

Vård-handledarkompetens.medlegitimerad psykoterapeutleds av enperna
liggavad kanfrågavågaochutbildas i vågapersonalen att somomse

psykiskakroppsligaskador och andrafysiskasåväl symptombakom som
till övrigfortbildninghandledning ochstöd,självaiproblem samt att ge

tillsammanskursledarenutbildningenefter görhalvårpersonal. Inom ett
Deltagarnavarje deltagare.besök hosuppföljandehandledarenmed ett
träffar ochvisst stöderbjudsnätverkiefter kurseningår ett genomsom

särskild Vågaikvinnokliniken ingår därfrånfortbildning. Deltagare en
termin.träffas gångerfråga-grupp ett perparsom

anledningar tillvissainledningsvis bl.a.beskriver attHandlingsprogrammer
kanSådana orsakermisshandelsförhållande.ikvarkvinna ettstannaren

kvin-ochekonomiska problemrepressalier frånrädsla för attmannen,vara
Kvinnanskallhon vägen.hjälp ellerskall sökainte hon tavartvet varnan

maktlöshet. Hon harsjälvförakt ochhopplöshet,ofta ambivalens,känner
hjälp församhällets stöd ochHon behöverskamkänslor.också skuld- och

liv.beslut sitt fortsattaoch medvetetsjälvständigtfattaatt ett om

omfattahandlingsprogrammetskall enligtLäkarundersökningen

anhörigoch närvaroär upptas utan avsomnoggrannanamnes, som-
hela kroppsytankroppsundersökning av-

alla skadordokumentation av-
skadorfärgfotografering yttreav-

misshandelniallvaretåterbesökstid för poängteraatt-
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undersökning kläderna för finna skadorspår ellerattav-
sexuellt misstänks: remiss tillakut gynekologövergreppom-
diagnos vid eventuell sjukskrivning, inte skadar kvinnan.en som,-

Det psykiska följderna misshandel ofta minst likapoängteras de äratt av
Ävensvåra de fysiska. psykosocialt därföromhändertagande ärettsom av

vikt, i första hand framhållsstörsta snabb kuratorskontakt. Detgenom en
också all undersökning frivillig.äratt

Ett särskilt avsnitt i handlingsprogrammet frågan bemötande ochägnas om
omhändertagande. Samtalet kvinnan enskilt. Ommed bör ske ärmannen
med skall han avvisas från undersökningsrummet. Kvinnan bör inte lämnas

för-Personalen fråga. skall aktivt och visamåste våga Den lyssnaensam.
kritisera. honståelse. Personalen får inte Kvinnan, och eventuella barn som

har med sig, bör erbjudas övernattning. Hon bör erbjudas kuratorskontakt
hjälp Om kvinnan harföljande dag och från andra instanser.ävensenast

svårt förstå språket skall kvinnan godkänd tolk tillkallas.att en av

för samarbetsformerna inomMan arbetar närvarande med utvecklaatt
sjukhuset. Vid rapportering inom sjukhuset från akutkliniken till annan
klinik ansvariga sjuksköterskan kliniken underrättasskall den den nya

kvinnan för misshandel. gäller förvarit Detsamma rapporte-att utsattom
för utveckla samverkan medring till primärvården. Arbete pågår också att

socialförvaltning-organisationer kvinnojouren,andra myndigheter och som
polisen, invandrarbyrån.dess socialjour, skolan, barnomsorgen ochochen

utåtriktatVikten arbeta betonas.ävenattav

finnsdokumentation utfärdande rättsintygFrågor skador ochrör avsom av
ochredovisade i handlingsprogrammet. Likaså frågor sekretessockså om

anmälningsskyldighet.

våldtäktsfall vid kvinnoklinikensärskilt för handläggningEtt avprogram
effekterna våld-framtagits. beskrivs de psykologiska påhar I programmet

tillkvinnantäktsoffret omgivningen. Oavsett anmäler brottetoch på om
polisen inte medicinska undersökningen sådanteller den sättgörs attett

för rättsintyg. särskilt bra omhänderta-den skall kunna underlag Ettutgöra
verkligheten.till kvinnan känslan kontrollgande syftar återge överatt av

15 barnpsykiater. kvinnanOm kvinnan under år kontaktas Detär attanges
krisbe-för psykologisk hjälp medåterbesök, inte minstbör komma på att

kontaktnät finnsarbetningen. meddelas vid varje våldtäktsfall. EttKuratorn
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vidpersonalpsykiatrininomkvinnokliniken ochvid samtkuratorermed
polisen.förföreträdareochkvinnojourerna

bearbet-kvinnansförundersökningenförsåvälfördelDet är egensomen
under-kompletterandedag förkliniken följandepåfinns kvarhonning att
kvin-därförkuratorskontakt. Mansamtsamtal attochsökningar anser

ihoni synnerhetsjukhuset,sig på annatläggaövertalasbör att omnan
ibostad,tillhemeller kommasjukhusetlämna tomskullefall enensam

miss-anslutning tilliskettOm våldtäktenbrottsplatsen.fallmånga annan
kvinnojou-medkontaktdestruktiv miljö, böreller i på sätthandel, annaten

hjälp.stöd ochför fortsattsocialförvaltningen ordnasellerren

vidjournalföringenochundersökningeninföranvändaslathundEn att
handläggningsprogrammet.iingårochhar utarbetatssexuella övergrepp

rättsintyg.upprättandeförkortfattad mallbl.a.innehållerLathunden aven
13 rättsintyg1993 upprättadekvinnokliniken under årkan nämnasDet att

våldtäkter.avseende

projekttidenunder äruppmärksammatsärskiltproblemDe perso-som man
för läkar-gäller dettatid. minstbrist Inteochbristande kunskapnalens

kvinnoklinikenvidsökt vårdkvinnorfölja deMöjligheterna att somuppna.
brist påDet rådervarit alltför små.för våld har terapeu-efter ha utsattsatt

minst såvittintegällerkrävs. Dettasärskilda kunskapmed denter som
påverksamheten, ochtillknutenpsykolog ärlångtidsterapi. Ingenavser

tjänster.motsvarande knapptfyra kuratorerkliniken arbetar endast trehela
socialförvaltningen och dessmedsamarbetetfungerarprojektgruppenEnligt

Även brister iinstans detdennahostillfredsställande.inte heltsocialjour
kompetensen.

Östra Göteborgisjukhuset2.3

ÖstraÖstra sjukhusetssjukhus i Göteborg.tvåsjukhuset är ett storaav
Bohus-och södrakommunhalva Göteborgsupptagningsområde utgörs av

350 000 Akutmottag-invånare.Befolkningsunderlaget utgörslän. av ca
Östra i helaakutmottagningarnadesjukhuset är störstaningen på en av
Östra sjukhusetuppskattningenligtkommer,sjukhusetTilllandet. somen

varje dag.kvinnamisshandladgjort, en
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Kommunfullmäktige i Göteborg 1980år alkoholpolitisktantog ett program
bl.a. uppmärksammade frågor Sammanhörande med kvinnors missbruksom

alkohol. I samband med detta arbete fann andra medav storaman grupper
hjälpbehov, såsom misshandlade kvinnor. Efter motion tillgruppen en
kommunfullmäktige 1981år uppdrogs sociala Centralnämnden i Göteborg

jourhem för misshandlade kvinnoratt starta ett och deras barn inom social-
förvaltningen. Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg erhöll å sin sida medel till

projekt med kristeam för misshandladeett kvinnor förlagtett till den kirur-
Östragiska akutmottagningen på sjukhuset.

Östra sjukhuset har sålunda 10sedan år tillbaka särskild verksamhetca en
med kristeam för misshandlade kvinnor. Teametett består numera av en
heltidsanställd psykolog, trekvartstidsarbetande kurator och psykiateren en

ägnar fyra timmar vecka åt verksamheten. Kristeamet tillhörsom per orga-
nisatoriskt Östraden psykiatriska verksamheten, personalen arbetar vidmen
sjukhusets akutmottagning för kirurgi.

ÖstraPå sjukhusets kirurgmottagning utfärdas 20 rättsintyg årca per avse-
ende misshandlade kvinnor. Kristeamet träffar 20-30 kvinnor ytterligareca

år.per

Målgruppen för kristeamets arbete kvinnorär blivit misshandladesom av
nuvarande föreeller detta fástman,make, sambo eller pojkvän. Förutomen

direkt behandlingsarbete med kvinnorna är målsättningen med verksamheten
sprida information och utbilda kvinnomisshandel.att Syftet i det direktaom

behandlingsarbetet är praktisk hjälp, psykologiskt informationatt stöd,ge
skydd i form skyddat boende, social och viss juridisk rådgivning. Ettom av

övergripande syfte med behandlingssamtalen den misshandelär att som
kvinnan för skallutsätts upphöra.

Kristeamet patienter i första hand via dentar emot akutmottagningenegna
i mån tid, även på remiss från vårdcentraler psykiatrin.ocht.ex.men, av

Teamet kan också kvinnor söker direktta föregående besökemot utansom
på sjukhuset. Misshandlade kvinnor erbjuds inläggning under pånatten
sjukhuset, även detta inte skulle medicinskt motiverat. Inläggningom vara

Östrasker i samarbete med sjukhusets kvinnoklinik jfr nedan.

Kristeamets personalresurser intemedger jour dygnet på akutmottag-runt
ningen. I stället har lagt rutiner för jourtid. De sjuksköterskorman upp som

Östrai tjänstär när misshandlad kvinna inkommer till sjukhuset infor-en
muntligt kristeamets verksamhet. Dessutom överlämnas litenmerar om en
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skrift verksamheten med uppgifter telefontideroch till teamet.om om namn
Samtidigt internthar inom sjukhuset infört mycket enkelt remissför-ettman
farande till kristeamet. Sjuksköterskan den misshandlademött kvinnansom
fyller i enkelt utformad blankett direkt lämnas till kristeamet. Nären som
kristeamets personal nästa kommer till sjukhuset någon itar teametmorgon
kontakt med de patienter har lagts under Patienter intenatten.som som

kvar sjukhuset försökerpå nå telefon eller brev närstannat man per genom
telefonkontakter omöjliga.är

insatserKristeamets inleds med första samtal med misshandladedenett
kvinnan. Under samtalet diskuteras fortsatt uppläggning kontakterna.av

insatserHur utformas efter det inledande samtalet beslutas i samrådteamets
med den misshandlade kvinnan. Det inledande samtalet i allmänhettar

timma.någon Kvinnor så önskar erbjuds fortsatta krissamtal. Om-som
fattningen dessa beror kvinnanspå Önskemål och behov, detav egna men

10-15vanligtär med ytterligare samtal.

ÖstraPå sjukhusets kvinnoklinik finns två kuratorer har särskildsom vana
våldtagna kvinnor.möta Till sjukhuset kommer 15-25att våldtagna kvinnor

året. Flertalet fall inkommer under helger och nattetid. Bemötandetom av
kvinnor kommer till sjukhuset efter våldtäkt påminner i utsträck-storsom
ning arbetet vid Akuttetaten i Oslo jfr nedan. Kuratorerna på kvinno-om
kliniken sig hasäger tagit intryck den verksamhet bedrivs för våld-av som

kvinnor vid Akuttetaten och det vilkettagna sätt på däranammat tarman
hand kvinnor för våldtäkt. Således högsta prioritetutsattsom som ges
kvinnor kommer till sjukhuset efter våldtäkt. Man undvikersom atten
lämna den våldtagna kvinnan medan hon väntar på medicinskt.ex.ensam
undersökning. Kvinnorna erbjuds inläggning under något dygn på sjukhuset.
De informeras både skriftligt och muntligt kvinnokliniken har kura-attom

kan erbjuda krissamtal. Kuratorerna inriktadeär påtorer omedelbarsom
Ävenkontakt och krissamtalpå skall erbjudas möjligt. kvinno-att snarast

kliniken saknar på sätt påtalats i fråga kristeametsamma som om re-- -
erbjuda krissamtal under tid än dagtid. Kuratorernaatt påsurser annan

kvinnokliniken, har varit anställda lång tid och är väl kända blandsom
övrig personal kliniken,på intehar det befogat med skriftligtansett ett
remissförfarande till dem. Kuratorerna besöker i stället varje kvin-morgon
noklinikens intagningsavdelning, och eventuellt andra avdelningar där
kvinnor kan ha tagits in under för informera sig vadnatten, att om som
förevarit sedan föregående dag. Kuratorerna försöker omgående etablera en
första kontakt med de kvinnor tagits sjukhuset, och särskildasom
ansträngningar görs nå kontakt även med de kvinnor redan lämnatatt som
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förkvinnorflestadeerfarenheter är utsattssjukhuset. Kuratorernas att som
efterefterstöd. Kuratorerna strävarhjälp och ettvill ha att,våldtäkt gärna

medgångeråtminstoneträffa demkvinnorna,samtal medförsta ett par
underveckagångerbjuds samtalDärefterintervall.kortmycket peren

samtals-längreförekommer ävenenstaka fallmånader. Inågon eller några
kontakter.

påkvinnor och kuratorernamisshandladeförkristeametsärskildaBåde det
erbjuda akutgodaganskaharkvinnokliniken attatt resursermananser

helt saknaremellertidbeklagar attkrisbearbetning. Man att resurserman
möjlighetheller harIntekrissamtalen. attefterkvinnornafölja manupp
Med Ökaderespektivemedkontaktavvisarkvinnorfölja de team.somupp
utbildningpsykologisksocial ellerpersonal medsåpersonalresurser, att

flera fallsannolikt mångaskulletillgänglig dygnetfinnaskunde runt, av
Även finnsGöteborgdet iupptäckas.för våldkvinnor utsatts omsom

kvin-kristeamet ochmissbruk beklagarmedför kvinnorsärskilda resurser
missbrukandesigmöjlighetharintenoklinikens kuratorer att taatt anman
kvinnor ochmisshandladeförkristeametför våld. Bådekvinnor utsattssom
misshand-för deefterlyser bättrekvinnoklinikenpåkuratorerna resurser
Kriscen-särskiltkommun hari Göteborgs ettlande männen trots att man- krisresurserbehovråder ocksåpersonalenEnligtför stortmän. ett avtrum

misshandelsmiljöer.iför barn

Hälsa.för KvinnorsAktionsgruppnyligen bildatsheltharI Göteborg en
inomocksåsocialtjänsteninompersonalEngagerade i är mengruppen
förkommunstyrelsetill Göteborgssighar väntAktionsgruppensjukvården.

sexuellaförkvinnor utsättsförmottagningspeciellståndfå till somatt en
tillfåförarbetarAktionsgruppenvåld.sexualiserat attochövergrepp annat

rehabiliteringochomhändertagandemed akutstånd avresurscentrumett
våldåtgärderpreventivautveckling motforskning ochvåldsoffer samt av
sigtänkerAktionsgruppenmottagningkvinnor. Densigriktar mot somsom

sexuel-förvaritmänniskorförtillgänglig dygnet utsattaskall runt somvara
våldtäkt.såsomövergrepp

OsloiAkuttetaten2.4

förmottagning1986 särskildOslo finns sedan åriVid Akuttetaten en
OsloLegevakten, ärkallasocksåiblandvåldtäktsoffer. Akuttetaten, som

särskildocksådär finnsför sjukvården,akutmottagningkommuns enmen
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ochmedicinskamed akutapatientersocialjourmottagning. Man emottar
problem.sociala

målsättningen kunna mötavåldtäktsmottagningen attVid tillkomsten varav
Mottagningen bygger påsocial hjälp.fysisk, psykisk ochoffrens behov av

myndigheter och utgörocholikamellan yrkesgruppersamarbete enett
multi-förpatienten såsomi sjukvården. Manintegrerad del utsatt ettser

rättsligt.psykiskt, socialt ochfysiskt,ärtrauma ett trauma som-

Alldygnetvid Akuttetaten är öppenvåldtäktsofferför runt.Mottagningen
patientens med-förutsättningsker undervid mottagningenbehandling av

polis-någonoberoendeavgiftsfri och skerBehandlingengivande. är omav
eftervården.eventuellaför denprinciper gällerSammaskett.anmälan har

och fårakutfallräknastill AkuttetatenVåldtäktsoffer kommer somsom
i fara. Delivdem ärpatienter,framför andraallaföreträde utom vars
sjukhus,barnkliniken vid Akers14 sänds tillunder årvåldtäktsoffer ärsom

våldtäktsmottagning.Akuttetatenshar somresursersammasom

innefattarvåldtäktsoffer vid AkuttetatenOmhändertagande av
undersökning och behandlingmedicinsk

undersökningrättsmedicinsk
anhöriganödvändigt, med dennespatienten och,krissamtal med om

socialjourmottagningvid sjukhusetssocionomerkrissamtal hålls av
psykiatriska avdelningenvid deneller personalav

observationvård och24 timmar förinläggning i högst
polis och advokatkontaktahjälp med att

eftervårdmedicinsk
psykologhjälpefterföljande

särskil-inom för Akuttetatenserbjudsfem förstnämnda insatsernaDe ramen
behandlingenden uppföljandevåldtäktsoffer. Förmottagning förda svarar

och femmottagningarpsykiatriskaTio polikliniskaiAkuttetaten stort.
psykolog.efterföljande hjälpOslofamiljerådgivningsbyrâer i kan genomge

överenskom-polisen först, finnssig tillfall våldtäktsoffer vänderI de en
nödvändigastebara desjukvårdenpolisen och hälso- ochmelse mellan att

där-anmälningstillfállet. Patientenställas vidfrågorna skall transporteras
hjälp.behandling ochvåldtäktsmottagningen för omedelbartillefter direkt

behandling ocherhållitpatientenpolisen hålls inte förränHuvudförhöret hos
Ompåföljande dag.förstfall förhöretpsykosocial hjälp. I vissa äger rum
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advokat förordnatspolisen liksom denför patientendet bäst ärär som --
patienten sjukhuset.beredda höraatt

bespara patienten bördanvåldtäktsmottagningensyftena med ärEtt attattav
väljerOm våldtäktsofferflera olika institutioner.vända sig tillbehöva ett

vidtas första åtgärderna viddirekt till Akuttetaten devända sigatt recep-
Behandlingsinsatsernapersonuppgifter inhämtas.nödvändigationen där

allmän-mindre kirurgiska ingrepp, frakturer,delas in i huvudgmpperna
medicinsk behandling medOmsociala problem. det behövsmedicin och

den s.k.jourhavande sköterskan påunderrättasanledning våldtäktav en
samordning-för den praktiskaallmänhälsoavdelningen. Sköterskan ansvarar

insatserna.en av

hemliknandesärskilt iordningställt harförst iPatienten etttas rum som
patienti ärundviker detta närpersonalkaraktär. Annan att enrum

vadinträffat informerar sedanvad ochSköterskan reda pådär. tar omsom
där-behandlingsplanerbjuda. En upprättasvåldtäktsmottagningen har att

sköterskan lämnarpatienten väljer. Näromhändertagandeefter för det som
hållapersonal kaninsatserna hon tillförberedaför attattrummet annanser

sällskap.patienten

undersökningsrum.finns särskiltmottagningsrummettillanslutningI ett
medi-genomförallmänhälsoavdelningen densjuksköterskor påochLäkare

medicinskbevis ochundersökningen, samlarrättsmedicinskacinska och ger
underhon stårpatienten så längei övrigt förbehandling samt ansvarar
kanutrustningsamlad sådanundersökningsrummet finnsobservation. I som

Enundersökningen. sär-rättsmedicinskamedicinska ochför denbehövas
Manutarbetats.undersökningen harrättsmedicinskaskild lathund för den

situatio-gynekologiskaibör denväl medvetenär att extra omsorg gesom
nen.

Patien-särskiltvåldtäktsmottagningen sker på sätt.Journalföringen vid ett
journa-följerseksuelt overgreb,S 0S Otilldelas ettten somnummer

Patienten tillåtsiordningställts.journaler harSärskilda förtrycktalen. vara
anonym.

psykiatriska akutav-personal från densocialarbetare ochSärskilt utbildade
psykolog-efterföljandemed patientenråd ochdelningen gör omuppger

familjerådgiv-mottagning ellerpoliklinisk psykiatriskbistånd vid enen
advokater kanlista påhar vidareVåldtäktsmottagningenningsbyrå. somen

kontorstid.inkallas även utom
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i Oslo integrerade väldtäktsmottagningen i denskälen tillEtt att manav
personal ingick i behand-ordinarie hälso- och sjukvården allatt somvar

10särskild utbildning. Eftersom cirkalingen skulle få procent av persona-
genomförs särskilda utbildningsinsatserlen byts varje år år.vartannatut

har utformat tvådagars grundkurs våldtäkt. KursensAkuttetaten omen
inblandade sjuk-avsnitt för alla yrkesgrupper påallmänna är gemensamt
särskild utbildningfår varje yrkeskategori och träninghuset. Därutöver

inom speciella ansvarsområde. Noterbart i sammanhanget utbild-sitt är att
innefattar vittne inför domstol.ningen hur uppträderäven man som

olikaSåvitt samarbete och samverkan har två arbetsgrupper bildats,avser
för samarbetet internt och arbetsgrupp sikte detpåtaren en somgrupp

samarbetet.externa

för internt samarbete deltar, förutom personal vid de avdel-I arbetsgruppen
ningar i arbetet vid våldtäktsmottagningen, fråndeltar representantersom
de polikliniska vuxenpsykiatriska mottagningarna och familjerådgivnings-
byråerna. Som ansvarig för det psykiatriska stödet ingår också en represen-

från avdelningen för Katastrofpsykiatri i Oslo.tant

Särskilt viktigt funnit samarbetet mellan hälso- och sjukvårdenhar ochman
polisen. för Oslos sjukvårdsansvarigaEn utgångspunkt hälso- och har varit

övrigt till fördelmedverkan från polisen och rättsväsendet i förär be-att
våldtäktsoffren. bestårhandlingen Den arbetsgruppenexternaav av repre-

polisskolan,för bl.a. polisutredare och tekniker, Institutet försentanter
rättsmedicin, Oslos hälsostyrelse och Akuttetaten.

Den arbetsgruppen har sammanställt behandlarrapportexterna en som

initialskedet, offret till våldtäktsmottagningen antingenkommer ochnär-
polisanmälanvill eller inte vill göra en

gynekologiskmedicinsk och undersökning-
fotograferingför bevissäkring, skadorprocedurer av m.m.-

inkalla vid våldtäktsmottagningen vittnenmöjligheten personalatt som-
vid domstol

utbildning för poliser, och andra företrädareinformation och åklagare-
för rättsväsendet
information till allmänheten-

följandeMot bakgrund vad redovisats i har rutinerrapporten ut-av som
bildats.
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chocktillstånd. Chocken medförVåldtäktsoffer befinner sig ofta i be-ett
oförmågaminne, minskad iakttagelseförmåga ochgränsat atten reagera.

ofta beskrivning händelse-Offrets mentala tillstånd sådant hennesär att av
ruti-förvirrad och föga övertygande. Därför tillämpasförloppet kan synas

våldtäktsoffer polisen först, polisen inhämtarkontaktar endastnäratt,nen
detaljer kan hjälpa till vid identifie-information övergreppets art, somom

för Ett fullständigtringen gärningsmannen och platsen övergreppet.av
medicinsktills patienten erhållit hjälp och återfått sinförhör får anstå men-

manlig för-Offret möjlighet välja mellan och kvinnligtala balans. har att
hörsledare.

aktualiserar behandlingentill sjukhuset först, underOm offret kommer man
polisanmälan. Om patienten ställer sigkvinnan önskarfrågan göra enom

patienten inteadvokat in. Vill anmälantveksam anmäla kallas göraatt en en
rättsmedicinsk undersökning för den händelse honändåerbjuds hon en

undersökning företas kvinnansig. Om sådanskulle ändra utan attensenare
månader.insamlat bevismaterial underpolisanmält brottet ett parsparas

rutinerna sjuk-bidragit till utveckla och förbättra påharArbetsgruppen att
tecken sexuella Bl.a.för upptäcka och dokumentera på övergrepp.huset att

bevis-särskild utbildning i fotografering ochgenomförthar annanenman
säkring.

utbildning vid polisskolanbidragit till förbättradVidare arbetsgruppenhar
broschyrdeltagit i utarbetandetfrågor sexuellai övergrepp samt av enom

Oslo.till mängd institutioner idistribuerats ensom

35-våldtäktsmottagningen vid AkuttetatenöppnadesInnan emottog man
1986,förstakvinnor Under mottagningens år, år40 år.våldtagna per

168Följande våldtäkts-141 patienter, nio år söktebehandlades män.varav
fyrahjälp mottagningen. I dag behandlas änoffer, fyra påmän, mervarav

våldtäktsmottagningen öppnades,våldtäktsoffer innangånger så många som
200 våldtäktsoffer kom-under patienter. Majoriteten dedvs. strax somav

kvin-Demottagningen har blivit våldtagna obekanttill en person.avmer
mycketvåldtäkter i parförhållande kommer däremotlever med ettnor som
varitmottagningen. fyra patienterna harsällan till Endast ut-procentca av

jämföras uppskattningari relation. Detta kan medför våldtäkt närasatta en
samtliga våldtäkteröverfallsvåldtäkterna totalt tvåutgör procentsettatt av

relation till varandravåldtäkterna där harsamtidigt näraparterna ensom
Kommunale Legevakt, Voldtekts-75 jfr Lisbeth Bang, Osloutgör procent

1987.modtaget
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våldtäktsmottagningen lågaetablering särskildaför denKostnaderna varav
mottagningen ieftersom byggtsdriftskostnaderna,liksom de nuvarande

institution.existeranderedanen

Behandlingsmetoderna våldtäktsoffer harmottagningen förvid den särskilda
sig vårdområden. Man planerarsmittat på andraflerapå sätt att,nuav

särskild mottagning förvâldtäktsoffer, inrättaförpå sätt ensomsamma
1993 bedrivit sådanmånader årvåldsoffer. har under någraManandra en

försöksverksamhet.

medel för1994 särskildaför harnorska statsbudgeten årI den avsattman
för våldsoffer.särskilt kompetenscentrumplaneringen ettav

arbete2.5 pågåendeAnnat

vill kommissionenfullständig redovisningförsöka ävenUtan göraatt en
riktar sig till kvin-inom sjukvårdenandra verksamheterpeka på några som

för våld och sexuella övergrepp.utsattsnor som

forskare med lång praktisknyligen ochI Stockholm har några terapeuter
tagit initiativet tillkvinnor för vålderfarenhet arbete med ettutsattssomav

för kvinnoterapi.tills vidare under Forumprojekt går namnetnytt som
behandling kvinnorinriktning forskning ochProjektet speciell påhar aven

Man hänvisar till kvinnorsför våld och sexuella övergrepp. attutsattssom
imisshandel och sexuellabehov akut hjälp i samband med övergreppav

i projektet fram-därfördag börjar bli bättre tillgodosett, och attman avser
behandlingsformer långsiktigtför hjälpinsatser ochallt utveckla meraav

psyko-Avsikten också kartlägga behovenrehabiliterande karaktär. är att av
kvinnor.för och sexuellt utnyttjade Iterapeutisk hjälp misshandlade ett

grundläggande principer förförsta vill projektet formulerasteg genomman
kvinnor och i andrapsykoterapeutiskt arbete med denna ett steggrupp

behandlingmodell.utveckla en

sjukhus och Sst Görans sjukhusI Stockholm har vidare vid Huddingeman
omhändertagande kvinnorutarbetat särskilda handlingsprogram för av som

bedrivs s.k.för misshandel och våld. Stockholm också detIutsatts annat
till Sabbatsbergs sjukhusLOTSEN-projektet geografiskt lokaliserat som
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miss-i miljöerbefinner sig därbarnpsykiatriska för barnhar somresurser
inom kort ocksåVid Sabbatsbergs sjukhushandel förekommer. öppnas en

för sexuellatidigt övergrepp.mottagning för barn och utsattsvuxna somny

svenska sjukvårdenstagits för förbättra denpolitiska initiativ harFlera att
Sålunda har riksdagenkvinnor för våld.omhändertagande utsättssomav

våldtäkts-inrättande s.k.behandlat motionervid flera tillfällen av enom
199293:JuU7 ochJustitieutskottets betänkandenklinik se t.ex.
1989 1991 före-ochl99394zluU3. landsting har årenI Stockholms läns

särskildinrättalandstinget skallkommit motioner med förslag att enom
Även landsting harkvinnor. i Södermanlands länsmottagning för våldtagna
innehåll.förekommit motioner med liknande

Jämställd-199394: 147propositionenregeringen nyligen framlagdaIden av
regeringen bedömningenhetspolitiken: Delad makt delat gör attansvar-

kvinnorskunskapernasärskild bör åt ökauppmärksamhet ägnas att om
kvinnor ofta be-studier visarpropositionen hänvisas tillhälsa. I attsom

utredningaviseraspatienter. Detannorlundahandlas än män att ensom
1994 förSocialdepartementet under våreninomkommer tillsättas attatt

sjukvården.inom hälso- ochbelysa kvinnor och bemötshur män

i Kanadaframför allti andra länder,många hållDet väl känt det påär att
förverksamheterfinns flera intressantaStorbritannien,och USA iävenmen

flerapåexempel kanför våld. Som nämnaskvinnor utsätts att mansom
tagit delinteKommissionen,crisis ännuinrättathåll s.k. centers. somrape

huvudrapporti sinverksamheter,sådanaerfarenheterna från attavserav
förländerbedrivs i andraspecialiserade arbeteredovisa det sommer av

för våld.kvinnor utsattssom

sjukvårdenhåll inomflerakonstateras detSammanfattningsvis kan att
detinriktning harolikamed delvisfram verksamheterväxer men som

vård i formerbjudauppmärksamma ochsyftar tillde attgemensamt att av
för våld.kvinnorrehabilitering förbehandling och utsattssom
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3 förEtt kvinnorcentrum som

våldtagits och misshandlats
Overväganden förslagoch

3.1 Behovet särskiltett centrumav

Som tidigare skallnämnts Kvinnovåldskommissionen enligt sina direktiv
behovetöverväga och lämpligheten i inrätta eller flera våldtäkts-attav en

kliniker och, så fallet, beskriva förutsättningarnaär för sådan verk-om en
samhet.

Att bli våldtagen innebär bli för våld, hot eller tvång inteatt utsatt samt,
minst, djup integritetskränkning. Det finns risk för bestående fysiskaen

och dessa risker har, bakgrund HIV-smittans spridning, ökatmotmen av
på dramatiskt under år.sätt Den förutsätts våldtäkt ellerett senare som en

liknande sexuellt riskerarövergrepp också hamna i allvarligett käns-att en
lomässig kris, kris medförakan den krisdrabbade förtro-att tapparen som
endet för omgivningen och ifrågasätter meningen sittmed liv. Ent.o.m.
obehandlad kris kan leda till bestående psykiska men.

De kvinnor vid upprepade tillfällen blir misshandlade demän,som av som
har nära relation till, riskerar också drabbas förutom akutaatten av-
skador bestående fysiska och psykiska besvär. Den psykiska nedbryt-av-
ning kvinnor regelmässigt har samband med misshandeln harettav som
blivit alltmer uppmärksammad i tiders forskning. Många kvinnor harsenare

iäven samband med misshandeln blivit tvingade till sexuella handlingar.

Våldtäkt misshandeloch allvarligautgör brott. Att de blivit offer försom
sådana brott berättigade tillär allt det stöd, den vård och den omsorg som
de kan behöva skall självklart. Samhället och hjälpinstanserdess måstevara
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situationer. och sjuk-brottsoffrens behov i dessa Hälso-redo mötaattvara
Det bör påpekasviktig instans i sammanhanget.vården mycketär atten

homogenifrån kan utgöraför våld långt sägaskvinnor utsatts en pa-som
olika tillvarierande, ochsituation övergreppen ärKvinnornas ärtientgrupp.
hjälpbe-medför kvinnornassina verkningar. Dettasin karaktär ochbåde att

i densjukvård grundstenarnagod hälso- och ärvarierar. Enhov en av
på lika villkorgod vård ochvälfárdspolitiken. Måletsvenska är omsorgen

befolkningen.för hela

kvinnoklinikerna kvinnorakutmottagningarna och på ärkirurgiskaPå de
fleraår har påpatientgrupp. Underför våld storutsatts senare manensom

speciella situationkvinnorsuppmärksam på dessablivithåll i landet mer
patient-för dennainsiktsfullt bemötande harbetydelsedenoch på ettsom
omfatt-psykiska skadornasfysiska ochkunskap desamladEn omgrupp.

våld har iKvinnor föralltjämt. utsättssaknas dockning och karaktär som
Ävenkrisbearbetning. här saknasfall behov hjälp medallra flestade av

erbjuds.hjälpkvinnorna upplever denkunskap hursamladdock somomen
rehabilite-långsiktigtvilkavåld ocheffekterna ärVilka de s.k. mersena av

belysasfrågor skulle behövaandrabehövs ärrande hjälpinsatser somsom
ytterligare.

kvinnor sjuk-sökerEnohälsotal män.Kvinnor högre änhar storett grupp
kvinnorsömnsvårigheter. Vissaochångestvården för symptom som oro,

för vilka det kandiffusavarierande,redovisar skador och symptom vara
diffusavåld bakom deligger detdiagnos. Inte sällanställasvårt symp-att

kvin-hjälp. Många gångersjukvårdensvilka kvinnor sökerfortom uppger
miss-psykosomatiska kanbakomskadeorsaker, ochandra symptomnorna
kaninte berätta övergrepptill kvinna vågardöljas. Skälenhandel att omen

bindning tillstarkambivalens ellerskam,skuld ellerhon känneratt envara
Även hända barnenvad kanrepressalier eller förrädsla för sommannen.

anledningfinnsväljer tiga. Dettill kvinnanorsaker attkan attattvara
våldets normaliseringsprocess.erinra om

beskrivits,tidigarekvinnomisshandel torde,ochsexualbrottBrott somsom
kostnaderdolda våldetsannolikt orsakar detmörkertal, ochhögaha stora

gällergjorda detundersökningar är närsjukvården. Fåhälso- ochför
behandlaskonsekvenserpolisanmälda våld,det ickeomfattningen varsav
sjukvårds-har hälso- ochunder årsjukvården. Försthälso- ochinom senare

utbredda dolda våldetblivit uppmärksammad på detpersonalen motmen
utbildning blivitökadflera håll bl.a.påkvinnor. Genom att genomman --

förutsättningarna ökat förexisterar hardennamedveten attatt gruppom
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kvinnor. nämligenDetfram till dessa ärskall och nå ävensjukvården se
behandlingssituationen honikvinna känner sigförst när trygg somen
ligger bakom de honberätta vadanförtro sig ochförmår symptomom som

samhällsekonomiska, skälhumanitära,för. Framför allt ävensöker men
sina metoder förbör utvecklasjukvårdenstarkt för hälso- ochtalar attatt

för våld.för kvinnorinsatsernaförbättra utsattssom

medicinskaomhändertagandet, liksom demedicinskaKunskapen det omom
utbredningenomfattningen och dessavåldeteffekterna det dolda samt avav

sjukvården verksamthälso- ochsålunda utvecklaseffekter, måste ettom
våldtagna kvinnor.misshandlade ochskall kunna sigsätt ta an

verk-området under tid, och någrainitiativ tagitsFlera goda har senare
konstateraKommissionen kanbeskrivits i det föregående.samheter har att

vidtas för hälso-åtgärder måstefinns växande medvetenhetdet attatten om
kvinnorskall kunnasjukvårdspersonalen på bättre sättoch emottaett som

Ökade kunskaper och rutiner förmisshandel.blivit offer för våldtäkt och ett
misshandlade våldtagnaför ochnödvändigaomhändertagande är attgott

hjälp.erbjudas adekvattill sjukvården skall kunnakvinnor kommersom
bristeralltjämt föreligger närUndersökningar har dock visat det storaatt

Även inomför denna patientgrupp.det gäller olika slag manomresurser av
bli bemöta kvinnorsjukvården angelägen bättre påhälso- och är att attom

sjuk-dolda våldet måsteför våld och uppmärksamma detattutsattssom
fragmentariskatill karakteriserasvårdens insatser riktade denna somgrupp

och ofullständiga.

ofta osäkerhet vilka åtgärderSjukvårdspersonalen känner stor somom
hjälp deför kvinnorna skall den specifikabehöver sättas att som

olika personalka-utbildning våld kvinnor förbehöver. Därför krävs motom
yrkeskategoriviktigt varjetegorier inom sjukvården, och det är att ges

Viktenträning inom sitt speciella ansvarsområde.särskild utbildning och av
inteutbildningsinsatser inom området kan betonas.ytterligare nog

översikt ochVidare och samlas. En samladbehöver kunskaper enresurser
organisationernas insatser förkoordinering samhällets och de frivilligaav

bidra viktigapatienter till stånd. Kvinnojourerna kan meddessa bör komma
Ävenkvinnoperspektiv. erfarenheter-erfarenheter utifrånkunskaper och ett

börjar fram mansjourerna bör beaktas.hosväxana som
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särskiltSyftet med3.2 centrumett

i landetoch kunskapscentrum någonstanssärskiltEtt centrum ett resurs- --
bakgrund vadkvinnor bör,specialiserar sig på vålddär motmot avman

för arbetestå modell detCentrumet bör kunnaanförts, tillskapas.som nu
gällerinom och sjukvården när deti landet hälso-andra hållsker påsom

för våld.kvinnormottagande utsattssomav

verksamhet biståpraktiskSyftet med detta är utsattaattcentrum genom
verksamhetdennaöka hurforskning skall kunskapernakvinnor. Genom om

erfarenheternaUtvecklingsprojekt bygger pålämpligen bör utformas. som
i sinforskningsprojekt kanoch från olikapraktiska verksamhetenfrån den

för våld.kvinnorinsatserna förutvecklingtillleda utsattstur somaven
sprida inhämtadsin verksamhet ochinformeraGenom attatt genomom
förebygga våldmedverka tillvidare också kunnakunskap bör attcentrumet

kvinnor.mot

minskaföreslås bör sålundamed detEtt syfte attcentrum varasom nu
miss-för våldtäkt ellerblivitkvinnorskadeverkningarna för de utsattasom
själv-till kvinnornasmedverkaomhändertagande kanhandel. Ett bättre att

misshandelsför-sigmöjlighetde får ökadvarigenomkänsla stärks, att ta ur
kvinnor kanvåldsamla kunskapGenom centrumethållandena. motatt om

Häri-kvinnorna.omhändertagandetochbemötandetytterligare förbättra av
mål.för nåförutsättningarnaökar uppsattacentrumet attgenom

tillgänglighet dygnetgodmottagning medbör ha runtCentrumet öppenen
Mottagandetmisshandel.ochellervåldtäktblivit förkvinnorför utsattasom
behandlingundersökning,rättsmedicinskinklusivemedicinskinnefattabör

rådgivningkristerapi, socialslag, akutolika samtför fysiska skador av
effekter.behandling för s.k.långtidsterapi ocherhållahjälp med att sena
patien-miljö därverksamhet skallförUtgångspunkterna centrumets vara en

patientenmedvetenhetochför verksamheteni attsätts centrum omten en
därförsjukhuskliniker måsteolikaFleramultitrauma.för s.k.är ettutsatt

samhälleligasåvälmed andrasamarbetetin, ochkopplas somorgan -
bakgrundbör,utgångspunkt. Centrumetviktigblir motideella en annan-

kvinnor i andraför våldsutsattatillgänglighet, kunna utgörasin resursenav
för fåvända sigde skallbehöver rådlandet, attdelar vartomsomav

hjälp.stöd och

föreslåsmed detsyftenasamhälleligt börplanPå centrumett nuett somav



överväganden ochförslag 37-

skall kunna för olika sjukvårdsenheterutgöraatt centrumetvara en resurs
i landet; det gäller såväl primärvården den slutna somatiskarunt om som

psykiatriska ioch vården. Det detta sammanhang betydelseär stor attav
kunskap vid förasden samlas kan Från sådantcentrumet ut. ettsom cen-

det beskrivna rådgivning och hjälp tillskall andraäventrum som nu myn-
digheter kunna Ett nationellt och kompetenscentrum föremanera. resurs-
kvinnor för våldtäkt och misshandel ocksåsvår kan medverkautsattssom
till höja allmänhetens medvetenhet företeelsen manligt våldatt motom
kvinnor och hur detta kvinnor fysiskt,våld drabbar psykiskt och socialt.

drivkraftEn i utvecklingen hälso- och sjukvården medicinskadenärav
forskningen. Omvårdnadsforskningen viktig komponent förär atten annan

kvaliteten sjukvården.öka i Ett förhållande forskningnära mellan och
klinisk verksamhet bidrar till öka kunskapen på flera olika plan. Behovetatt

samarbetenära med den samhällsvetenskapliga forskningenäven görettav
isig dessa fall starkt gällande. kvalificeradeDet utvecklingsarbetet, dvs. ett

metodiskt och systematiskt utnyttjande forskningsresultaten för skapaattav
metoder, ocksåär värde.stortnya av

3.3 Uppbyggnad och utformning
Kommissionen har funnitsåledes goda skäl för det centralt bör samlasatt
kunskap det våld kvinnor. Det angelägetutövas är påmot attom som man
någon plats i företrädesvislandet, inom för sjukhus,större byggerettramen

verksamhet kan tjäna modell för hälso- och sjukvårdensupp en som som
bemötande och omhändertagande de kvinnor för våld. Ettutsättsav som
sådant bör sålunda i första hand utveckla metoder och arbetsformercentrum

kan efterliknas håll inompå andra sjukvården.som

Ett för kvinnor våldtagits och misshandlats kan integreratcentrum som vara
i verksamhet vid sjukhus. naturligEn anknytning därvidstörre ärettannan
sjukhusets kvinnoklinik, redan har vissa kunskaper erfaren-ochsom om
heter patienter har för sexuella Det kanövergrepp. ocksåutsattsav som
finnas fördelar så gjort beträffande kristeamet för misshand-att, som man
lade kvinnor i Göteborg, knyta till kirurgisk akutmottagning.centrumet en
En anknytningspunkt kan psykiatrisk klinik. En delstorannan vara en av
de insatser behövs för kvinnorde för våld har naturligutsattssom som en
anknytning till sådan verksamhet. Det kan finnas fördelarockså med ett
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förut-klinik sjukhuset. Dettai pådirekt integreratinte ärcentrum ensom
organisa-sjukhusetsmedfungerande kontakteroch-väldock direktasätter

i övrigt.tion

våldtagitskvinnorförsärskilttillskapaFördelen med centrumettatt som
olika be-utvecklaochinstitution kan prövasådanmisshandlatsoch är att en

fram-anledningSamtidigt finns dethandlingsformer för denna attgrupp.
homogeninte alls utgörför våldhålla kvinnor utsatts grupp.att ensom

Även deför våld.de harnämnare ärDeras utsattsatt omgemensamma
våldtäktkvinnomisshandel,efterinsatsernarättsmedicinskamedicinska och

imed åtgärderberöringspunkterhar mångasexuellaandra övergreppoch
kvinnorsjukvård kräver övergrepphälso- och ettsamband med motannan
påskyndainstitution kanspecialiseradkunnande. Enmedicinsktsärskilt

utvecklingsarbete.nödvändigt

braförutsätterområdetskadepreventivadetutvecklingsarbete påEtt en
finnsför ändamålet. Detutformadregistrering, ärklassifikation och somen

Nordiskaklassifikationssystemerinra detanledningdärvid att somom
användandeutvecklat. EttNOMESKO harkommitténmedicinalstatistiska

ochbehandlingsmetoderförbättradetillbåde bidrakan gesystemetav
till forskning.möjligheterökade

patientarbe-direktinriktat påföreslås börEtt sådant centrum varasom nu
behand-mottagning ochvanligfungeradärför främstbörDette. ensom

inrättavända sig. Attvåld kanför ettlingsinstitution dit kvinnor utsattssom
misshandelochvåldtäktförför kvinnornationellt utsattscentrum som

förkunskapsmässig ettskall utgöraocksåinnebär resursatt centrumet en
primär-landstings- ochstatligasåvälsamhällsinstanserolikaflertal som-

dock inteinnebärolika i landet. Det centru-håll attkommunala på många- dethand börförstalandet. Ipatienter från helaskall egnaemotmet ta
kompetensutveck-sinupptagningsområde. Förlandstinget utgöra centrumets

dedet gällerbl.a.regionperspektiv, närdock haling bör ettcentrumet
avtalerinra deanledningfinnskomplicerade fallen. Detsärskilt att somom

sjukvårdshuvudmanvilkastödmedoch sjukvården,inom hälso-finns enav
specialistsjukvård.förlandstingpatienter tillremitterakan annatett

byggamisshandlats måstevåldtagits ochkvinnorförEtt uppcentrum som
uppsökerkvinnorMisshandladeprimärvården.samarbete mednära somett

kvinnan i dettilldirekt kunna slussasprimärvården bör centrumet, men om
behandlings-fungerandevälförtroendefull ochredan harenskilda fallet en

gåockså kunnafrånpersonalprimärvårdsenhet bör centrumetkontakt på en
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viktenframhållaanledningfinnsDeti primärvården attexperter. avut som
roll i sådanautåtriktadaktiv ochpersonal harcentrumets samman-att en

hang.

aktivtmisshandlats börvåldtagits ochför kvinnorEtt centrumnytt som
myndigheternaturligt förblir detHärigenommarknadsföra sin verksamhet.

våld tillförhänvisa kvinnoromgivningi sjukhusets centru-utsattsatt som
till-rutinpolisen. Deni frågaFramför allt torde detta gällamet. somom

våldtäkts-vänder sig till Akuttetatenspolisen direkti Oslo, dvs.lämpas att
Även kvin-eftersträvansvärd. förmed kvinnan,mottagning tillsammans är

kunnabör utgöranojourerna centrumet en resurs.

tele-rådgivningerbjudamöjlighet dygnetbör haEtt runtattcentrum per
kvinnormyndigheterolika andraSjukvårdsinrättningar slag,fon. samtav
rådgiv-En sådanringa dettabör kunnafrån alla delar landet centrum.av

komplettera,inte avsedd ersätta,ningsverksamhet dockär att utan snarare
kvinnojourernas telefonjour.

huvuduppgift för detföregående framhållitsDet har i det centrumatt en
inklusivemedicinskpatienter förföreslås skall emotatt tavarasom nu
utvecklaundersökning. viktig uppgift för ärrättsmedicinsk En attcentrumet

Misshand-arbetet.inklusive rättsmedicinskamedicinska detmetoder för det
sjukvården underutsträckning tillkvinnor kommer ilade och våldtagna stor

fångaomgående kanviktigtkvällar, och helger. Det ärnätter att centrumet
ständigt hadärförkvinnorna. Centrumet börstöd och rådoch geupp
behandling,medicinsk undersökning ochförutomtillgång till personal som,

finnaspsykolog börochellerförsta krissamtal. Kuratorkan erbjuda ett
kanocksånödvändigt dettatillgänglig dygnet Det är att centrumrunt.

tillhandahållasskallOm sådana facilitetererbjuda kvinnorna övernattning.
övrigarepliera sjukhusetsi regi eller det skall påcentrumets resur-egen om

fråga fårär prövas centrumet.ser en som av

misshandel behöverochMånga kvinnor för sexuella övergrepputsattssom
erbjudasPsykoterapi måste kunnalångtidsbehandling i form psykoterapi.av

för psyko-inom tid till rimlig kostnad. Resursernakvinnorna rimlig och en
därföridag otillräckliga. Detterapi till denna patientgrupp klart ärär an-

personal medknytadirekt till sin verksamhet kangeläget att centrumet
den personal ärkompetens för sådant arbete. Vidare kommer som engage-

handledning.rad i patientarbete i behovatt vara av

våldtagits och misshand-för kvinnorDet angelägetär ett centrumatt som
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hållFrån mångamedföljande barn.förplatslats också har och resurser
förbättras.sammanhang måstei dessaför barnenframhålls att resurserna
och kankunskapharpersonal,således ha taCentrumet måste även omsom

medföljande barnen.hand deom

instanskoordinerandeochförmedlandefungeraEtt börcentrum som en
börCentrumetutanför sjukvården.verksamheter ut-också det gällernär
i sinkankvinnojourerna. Dessamed de lokalakontakter turveckla goda

kvinnors behovvåldsutsattaerfarenhetmed sinbidra till storacentrumet av
hjälp och stöd.av

samarbetsformerna medutvecklaocksåföreslås måsteDet centrum som
polisen måste sär-lokalamed denkontaktochrättsväsendet. En god nära

samarbetegodaerinras detHärvid kanskilt eftersträvas. nytt somom
samarbeteEttpolismyndigheten.medi Oslo byggt gottAkuttetaten upp
Även härlikaså angeläget.övrigti ärrättsväsendetoch medmed åklagare

byggtAkuttetatenadvokatersamarbete mederinras det godakan somom
kvinnan,för denviktrådgivningjuridisk är utsattaKvalificerad storavupp.
polisentillanmälanskallhon göraställning tillskallbåde honnär ta om

utsträckningvilkenrättigheter. Isinatillvarataskallför hon kunnaoch att
ärjuridisk kompetensmedpersonalockså bör ha annanenett centrum egen

fårfråga prövas centrumet.avsom

kvinnor.bistågällerdetsärskilt när utsattaSocialtjänsten har attett ansvar
ochmellanutvecklaskansamarbete centrumetnödvändigtDet är gottatt ett

socialtjänsten.

samladii brukkvinnorvåldkunskapen tasviktigtDet motär enatt om
tidigarekommer,våld. Centrumetsådantmotverkainsats för an-somatt

förkvinnorbörmottagande utsattsmodell för detståförts, somgesatt som
personal-för olikakvinnorvåldUtbildningi landet.våld motrunt omom

ochsocialtjänsteninomocksåsjukvården,ochinom hälso-kategorier men
grund- ochsåvälgällerDetfortlöpande.behövaskommerrättsväsendet, att
skriftligtutarbetabör kunnaCentrumetfortbildning.vidareutbildning som
medverkanaturligt fördet bör centrumet attinformationsmaterial, och vara
problemdemedvetenhetAllmänhetensutbildning.traditionelli ommera
viktigthöjas. Det ärocksåmåstekvinnorvåldmedförknippadeär motsom

dethjälp ochdeninformationspridasig rollenpå att omcentrumet taratt
ocksåvåld. Det ärför sådantvaritkvinnorbör avstöd utsattasomgessom

kvinnortillinformation demednårbetydelse somstörsta utcentrumetatt
dem.erbjudakanvadmisshandelvåldtäkt och centrumetförutsätts om
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Kommissionen har redan i sin redovisning syftet med specialiseratettav
för kvinnor våldtagits misshandlatsoch understrukitcentrum betydel-som
bl.a. medicinsk forskning detnär gäller effekterna våldsen av motav

kvinnor. Det angelägetär kan knyta sådan forskningatt till sig.centrumet
Behovet epidemiologisk forskning detnär gäller våld kvinnor harav mot
redan framhållits. Eftersom avslöjande det dolda våldet kvinnormotav
förutsätter omhändertagande de kvinnorett gott vänder sig tillav som
hälso- och sjukvården bör arbetet pâ även underlag förcentrumet ge om-
vårdnadsforskning. Det kommer också behövas klinisk forskning kringatt
kvinnornas skador, framför allt de psykiska skadorna, och de behandlings-
metoder dessa skador kan kräva.som

Ett för kvinnor våldtagits och misshandlatscentrum bör även kunnasom
erbjuda forskningen inom andra områden intressanta arbetsuppgifter. Den
samhällsvetenskapliga forskningen, såsom den sociologiska och socialpsyko-
logiska forskningen, även den juridiska forskningen, har näramen en an-
knytning till det kunnande kan förväntas byggacentrumetsom upp.

Centrumet bör ha uppgift detnär gäller inhämta kunskap påatten ny
området aktivtoch följa forsknings-det och utvecklingsarbete berörsom
kvinnor förutsätts våld. Dessutom bör det föreslåssom centrum som nu
kunna stimulera forskning inom sitt verksamhetsområde aktivt verkasamt
för resultaten från angelägen forskningatt sammanställs. Centrumet bör
vidare ha möjlighet bedriva och initiera olika forsknings-att och utveck-
lingsprojekt.

Centrumet bör åtminstone under uppbyggnadsperioden självt förfoga över
sådana forskningsresurser uppbyggnaden och erfarenheternaatt centru-av

Ävenaktiviteter kan utvärderas. häreftermets bör förfoga övercentrumet
vissa åtminstone begränsade forskningsresurser. I vilken utsträckning- -

därutöver bör ha forskningsresurserCentrumet är svårbedömbart. Detegna
bör väsentligt för valet lokalisering det tillvara centrumet attav centru-av

kan knytas forsknings- och utvecklingsprojekt.met Fördelarna med det av
NOMESKO utarbetade för registrering och klassificeringsystemet ska-av
dor detnär gäller möjligheter till forskning har inämnts det föregående.

När det gäller ledningen för kvinnor våldtagitsett ochcentrumav som
misshandlats detär viktstörsta den skall leda verksamhetenatt harav som

sådan position verksamheten förmår attrahera intresseatt och får respekten
från andra verksamheter vid sjukhuset. Erfarenheterna har visat detatt
föreligger problem det gällernär läkare i arbetet med kvinnoratt engagera
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därförDet ärarbete.sådantprioritetochvåldför attutsatts gesom
chefsbe-dessochläkareleds attverksamhetviktigt centrumets enatt av

möjligheterocksåförbättrasHärigenom centrumetshögfattning status.ges
verksam-ihörnstenarnabliforskningsig dentilldra avenavsessomatt
innefattautsträckning kommer attiarbetetförhållandet storDetheten. att

förytterligarebehandlingsarbete utgör argumentettmedicinsktkvalificerat
förestårerfarenhetmedicinskmed lång sombördetatt personvara en
och sär-genuint intressehaocksåsjälvfalletbör ettDenneverksamheten.
kommerfrågorkomplicerade centrumetoftaför deskilt somengagemang

våldtäkterhandlingarintegritetskränkandeoch rörmedarbeta somatt som
relationer.inom näravåldsamt

ochundersökningerbjudaskall kunnaföreslåsdetFör centrumatt som nu
tilltillgångharnödvändigt centrumetdet attärbehandling dygnet runt

sjuk-välutbildadfinnasocksådetNaturligtvis börläkare.ytterligare annan
sjuksköterskor.lämpligen kan utgörasvårdspersonal avsom

konkretadetdelbetydelsefullkommerpåtalatstidigare avredanSom en
såsomsocialt arbetekristerapi ochakututgöraspatientermedarbetet att av
finnasmåstearbetesådantförhjälp. Attpraktiskochrådgivning resurser

förutsättersärskilt. Detta centru-attframhållitshardygnettillgängliga runt
personalDennapsykologer.ochellerkuratorermed flerabemannasmet

kontakternautvecklamedarbetetiengagerad attocksåkommer att vara
skallövervägas centrumetbörDetsjukvården.utanförinstanserna ommed

erfarenhet.utbildning ochpsykoterapeutiskmedpersonalanställdha egen
påtillknyts centrumetsådanatillfyllestdetMöjligen kan att resurservara

måstebehov centrumetbarnsmedföljandetillgodoseavtalsbasis. För att
område.inom dettaerforderlig kompetenspersonal medtillförasockså

Lokalisering3.4

projektettillbakaårnågrasedandrivsUppsalaisjukhusetAkademiskaVid
harprojektetför ettInomkvinnomisshandel.vidOmhändertagande ramen

misshand-behandlingdirektasjukhusetsförutarbetats avhandlingsprogram
utbildningerhållitpersonalkategorierolikahar fleraVidarekvinnor.lade
fortlöpan-pågårutbildningsinsatserochkvinnor,våldröri frågor motsom
ytterliga-ärintentionernauttalats attharsidasjukhusledningens attFrånde.

kvinnoromhändertagande ut-medför arbetet sommetodernautveckla avre
AkademiskaSjukhusledningen attmisshandel.ochvåldtäktför ansersatts
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förutsättningar fortsättningsvis bredsjukhuset därmed har goda också påatt
kvin-front bedriva aktiv verksamhet det gäller omhändertagandenären av

för våld. Verksamheten har, goda förutsätt-utsattsnor som anser man,
ningar bli bestående.att

Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset tidigareär nämnts ensom av
landets och modernaste kvinnokliniker. Vid kliniken bedrivs, för-största

sjukvård, undervisning medicinsk forskning omfattning.och iutom stor
Även den tvärvetenskapliga forskningen betydande. Om specialiseratär ett

för våldtagna och misshandlade kvinnor knyts till Akademiskacentrum
sjukhuset kan enligt klinikledningens mening förutsätta formnågonattman

fakultetsfinansierad fast forskningsverksamhet knyts till centrumet.av

Som tidigare sig naturligtbör det falla sådant specialiseratnämnts att ett
för kvinnor våldtagits och misshandlats Kvinnovåldskom-centrum som som

missionen föreslår integreras i verksamhet vid sjukhus.störreettnu annan
Fördelen med förhållande klinisk forskningnära mellan verksamhet ochett
har framhållits,redan och möjligheten för det föreslåscentrum attnusom
kunna forskningknyta inom olika till sig viktig faktorområden är en som
bör i beaktande det gäller valet lokalisering. Det landstingnärtas av som
anförtros inrättauppdraget sådant måste också ha särskiltatt ett centrum ett

för detta och inställt på långsiktigtatt ta ettengagemang vara mera ansvar
för centrumet.

Enligt kommissionens mening det lämpligtär placera föratt ett centrum
kvinnor våldtagits och misshandlats vid Akademiska sjukhuset och attsom

organisatoriskt knyts till sjukhusets kvinnoklinik. Verksamhetencentrumet
vid kvinnokliniken, så den byggts möjligheter samlastora attsom upp, ger
kunskap och erfarenheter kvinnors hälsoproblem. Centrumet bör haom
tillgång till ilokaler, dock anslutning till kvinnoklinikensgärna näraegna
lokaler. Vid Kvinnovåldskommissionens kontakter med företrädare för
Landstinget i Uppsala Akademiskalän och sjukhuset har framkommitdet

viss personalförstärkning nödvändig för sådan mottagningäratt att en som
den föreslagna skall kunna byggas En och halv läkartjänst,upp. en en
avdelningsföreståndare, två kuratorer, sjuksköter-psykoterapeut, fyraen
skor, halv barnskötartjänst, utbildningsledareinformatör ochen en en
kanslist är den personal tillförastorde behöva undercentrumetsom upp-
byggnadsfasen och motiveras de krav ställs på den verk-som av som nya
samheten. Läkartjänsterna fördelaskan eventuellt olikatvå-tre läkare
med rullande schema jämsides med kliniskt arbete också bedriversom
forskning. Under finnsjourtid kvinnoklinikens ordinarie jourpersonal.
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kura-läkaresåvältillhandahållamottagningkan somDessutom centrumets
beredskap.itor

Finansiering3.5

förspecialiseratsålunda centrumföreslårKvinnovåldskommissionen att ett
ochhälso-inommisshandel inrättasochvåldtäktförkvinnor utsattssom
vidverksamhetenbefintligatill denknytsoch dettasjukvården centrumatt

Omkvinnoklinik.dess centrumoch etti UppsalasjukhusetAkademiska
föregåendei detkommissionen angettsyftendeuppnåskall kunna som

intesåledesAvsikten är attkontinuitet.ochstadgaverksamhetenmåste ges
forsk-tidsbegränsatellerförsöksverksamhet ettskall utgöracentrumet en

tidlångfördeti ställetförslaget ärbakom attGrundtankenningsprojekt.
kvinnorförverksamhetspecialiseradbehövas somkommerframöver att en

tillsikt bidraförväntasdessutomkanVerksamhetenvåld.förutsätts
brottsofferar-förförutsättningarna även annatförbättraochutvecklingen av

betydelsenframhålla attbakgrunddennavillKommissionen avbete. mot
period.inledandeefterävenkanexistens garanteras encentrumets

detlokaliseringeni frågakommissionenvad avframgått sagtSom omav
anförtroslandstingdetfundamentaltdetföreslås attär somcentrum som

förstarktharutveckla ett engagemangoch centrumetinrättauppdraget att
förlångsiktigtsigpåtaberettlandstinget är ett ansvarattochdetta att

sjuk-dendet ärnaturligtfunnit dethar attKommissionenverksamheten.
Lands-dvs.inrättas,skallområdevilkensinom centrumetvårdshuvudman

ekonomiskahuvudsakligaha detkommerlän,Uppsala attitinget som
delavsevärdbeaktassärskiltHärvid bör attverksamheten. enföransvaret

patientarbete,direktutgöras somkommervid attarbetet centrumet avav
godo.tilllandstingeti detinvånarnakommaförväntasframför allt egna

börförskäl tarättspolitiska statenattstarka entalarkommissionenEnligt
allvar-kvinnor ärVåld ettdetta motuppbyggnadeni centrum.aktiv del av

ärkvinnorVåldetsamhälleligt. motindividuelltsåvälligt problem, som
andraochmisshandelVåldtäkt,samhället.iöveralltförekommerochutbrett

bristande jäm-uttryck förallvarligakvinnor utgörliknande övergrepp mot
ioch mänkvinnorenskildamellan sam-förhållandet somsåväl iställdhet,
förarbetagällerdetnärsärskilt att enharStatenihället ett ansvarstort.

ochförhindraföråtgärdervidtaoch attkönenmellanjämställdhetökad
allvarligaocksåmisshandel utgörochVåldtäktkvinnor.våldmotverka mot
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Ävenbrott. under det decenniet vidtagit rad åtgärderstaten senasteom en
för motverka sådana våldsbrott har detta fortfarandevåldatt utbred-stor
ning. Det därför viktigär rättssäkerhetsfråga tillstödet de kvinnoratten

förutsätts sådana våldsbrott förbättras.som

Kvinnovåldskommissionen har i det föregående föreslagit det tillskapasatt
framför allt skall tjäna modell ochett centrum förebild försom som vara en

arbetet i andra delar landet. Forskning och utveckling inom fleraav om-
råden, informationäven och utbildning, bli hörnstenar imen centru-avses

Ävenverksamhet. detta förtalar statligt imets verksam-ett engagemang
heten.

Uppbyggnaden måste beräknas åtminstonecentrumet några iårtaav an-
Detspråk. har inte varit möjligt med exakthet beräkna kostnadernaatt för

uppbyggnadsarbetet eller den utbyggda verksamheten. Kostnaderna för att
driva torde dock kunna uppskattas till åtminstoneett femcentrum miljoner
kronor årligen. Härtill kommer kostnader för forskning.

Regeringen kommer inom kort avlämna proposition till riksdagenatt en
med anledning psykiatriutredningens slutbetänkande Välfärd och valfrihetav
service, stöd och vård för psykiskt störda SOU 1992:73. En utred-av-

ningens grundtankar är samarbetet mellan hälso- och sjukvårdenatt och
socialtjänsten behöver utvecklas och arbetsformer prövas. Särskildanya
stimulansbidrag föreslås för utveckla metoder för samarbetet.att Verk-nya
samheten vid det föreslås har till syfte hjälpacentrum attsom nu utsatten

patienter adekvata åtgärder inte vidtas i tid, riskerargrupp som, om att
kvarstående psykiska och sociala problem. Verksamheten nämntssynes som

den karaktären ekonomiskt frånstöd motiveratäratt åtmin-vara av staten
under inledningsskede. Kommissionenstone föreslårett regeringen inomatt
för de anslag kommer anvisas för psykiatrireformen finan-attramen som

sierar statligt bidrag till Vidett sina överväganden hurcentrumet. av en
ändamålsenlig uppbyggnad det särskilda skall kunna säkerstäl-centrumetav
las har kommissionen funnit det rimligt under år bidrar tillatt staten tre

uppbyggnad med miljonercentrumets kronor året. Kommissionentre om
utesluter inte efteräven denna period skall ha fortsattatt staten ett engage-

i Kommissionen vill i sammanhanget erinracentrumet. den brotts-mang om
offerfond regeringen föreslagit skall inrättas och riksdagen harsom attsom
fatta beslut under fondenvåren. Från skall bidrag kunna utgåom senare
även till offentlig verksamhet gäller brottsoffer, och inrättandetsom av
särskilda s.k. våldtäktsmottagningar har nämnts i sammanhanget.
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