
 

 

 

  

 

 

 

Protokollsnotering från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Ärende om skrivelse till regeringen på 

regionstyrelsen 2020-01-21 

Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på hot och våld i vården och det vet 

vi att det moderatledda styret också gör. Att hota sig till vård eller bruka våld 

mot vårdpersonal är helt oacceptabelt. 

 

Hot och våld mot vårdpersonal är en fråga som behöver hanteras på alla plan – 

såväl nationellt som regional. Vi socialdemokrater tror att det största ansvaret 

för att stävja hot och våld i våren måste tas regionalt här i Region Kronoberg. 

Det är också genom att ta det regionalt vi snabbast kan få resultat. 

 

Med anledning av den senaste tidens rapportering om hot och våld på länets 

akutmottagningar skickade socialdemokraterna den 14 januari en skrivelse till 

hälso- och sjukvårdsnämnden - vilka åtgärder nämnden planerar att vidta? Vi 

regionpolitiker kan och får inte skjuta ifrån oss ansvaret – vi måste ta krafttag.  

 

Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf anger att: 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” Region Kronoberg behöver 

arbeta med att tydliggöra detta och vi behöver politiskt få igång en rejäl dialog 

om vad Region Kronoberg kan göra för att trygga såväl medarbetare som 

patienter som närstående.  

 

I Region Kronoberg har vi socialdemokrater tidigare ibland annat 

interpellationer lyft vikten av att hotet och våldet noteras och förs vidare för 

kännedom till bland annat politiken. Vi behöver få en bild av bland annat 

omfattning för att på bästa sätt kunna komma med förslag för att motverka. Vi 

har också genom interpellation lyft frågan om rätt till samtalsstöd till 

medarbetare. Medarbetarna måste känna sig trygga med att man får stöd om 

något ändock inträffar.  

 

Socialdemokraterna vill att frågan om hot och våld i vården lyfts på 

Regionsamverkan Sydsverige och i Södra regionvårdsnämnden. Vi behöver 
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hämta stöd, kunskap och goda exempel från våra grannregioner. Vi ser också 

att frågan om hur vi gemensamt kan stävja hot och våld bör tas upp i Sveriges 

kommuner och regioner.  

 

En fråga som behöver lyftas till nationell nivå är frågan om att personal som 

arbetar på en akutmottagning ska omfattas av lagutrymmet avseende 

blåljussabotage BrB 13 kap 5c§ (Brottsbalk 1962:700). För oss socialdemokrater 

i Region Kronoberg är det en självklarhet. 

 

På flera håll har frågan om övervakningskameror i vården lyfts. Med anledning 

av det vill vi tydliggöra hur vi ser på frågan: Vården är en integritetskänslig 

miljö. I vården ska alla patienter alltid känna sig trygga med att vad som sägs 

och händer där stannar där. Att kameraövervakning ska vara en del av den 

långsiktiga lösningen på hot och våld i vården tar vi därför avstånd ifrån. Att 

kameraövervakning i någon mån skulle kunna motverka hot och våld eller 

bevisa detsamma måste ställas mot främst patientens men också personalens 

rätt till integritet. Ingen ska behöva bli filmad i vårdmiljö.  

 


