
Våld i nära relationer

Socialstyrelsen beslutade i maj 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. Författningen riktar sig till 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och trädde i kraft den 1 november 2022. Några av er har kanske också sett denna nyhet på 
Regions Värmlands intranät, publicerad som en chefsnyhet 5 oktober.

Många bör-krav har blivit skall-krav och flera nya krav har tillkommit. Detta innebär exempelvis att:

• Vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta 
och barn som bevittnat våld som behöver vård. 

• Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur Anmälningsskyldigheten uppfylls gällande våldsutsatt barn eller barn som bevittnat våld.

• Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld för att kunna ge god vård och omsätta kunskapen i det praktiska 
arbetet.

• Personal ska kunna informera om vård inom hälso-och sjukvård samt om vilket stöd och vilken hjälp som socialtjänst och frivilligorganisationer 
kan ge.

Alla fysioterapeuter som arbetar inom vårdvalet privat regi kallas nu till en digital föreläsning med Carin Jonsson, utvecklingsledare inom området 
våld i nära relation. Vi går igenom vad de nya föreskrifterna innebär för hälso- och sjukvården, föreläsningen syftar också till att öka kunskapen om 
våld i nära relation och ge stöd i hur man ställer frågorna samt ge kunskap om var man kan hänvisa patienterna. Vi kommer också prata om säker 
dokumentation och tips var man hittar information om våld i nära relation på intranätet och vårdgivarwebben.

Fysioterapeuten har en viktig roll att upptäcka våldsutsatta patienter och därmed också eventuella barn som bevittnat våld, syftet med 
utbildningstillfället är också att vi får möjlighet att ställa frågor och ha en diskussion inom ämnet.

Onsdag 7 december kl 8-9.30

Ni verksamhetschefer som har anställda fysioterapeuter kan själva vidarebefordra teamsinbjudan eller återkoppla till mig med namn och e-
postadresser, så gör jag det.

https://intranat.regionvarmland.se/for-chefer/chefsnyheter/2022-10-05-nya-riktlinjer-om-att-fraga-om-vald

