
 

 Motion – Mottagning för sexuellt våldsutsatta  

Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 rubricerades 
som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,4 procent att de 
utsattes för sexualbrott under 2017. Det är största delen kvinnor som utsätts för 
sexualbrott, men även män utsatts. (Brottsförebyggande rådet, BRÅ). När det gäller 
sexualbrott är det också välkänt att det finns ett stort mörkertal. 

Dagens ETC gjorde i början av 2018 en granskning av vården för våldtagna i Sverige. Den 
visade att det var mycket ojämnt och att de flesta landsting och regioner inte hade 
särskilda mottagningar för våldtagna (Dagens ETC 2018-02-01). En av de mer 
uppmärksammade mottagningarna är akutmottagningen för våldtagna på 
Södersjukhuset i Stockholm. De har öppet dygnet runt och de jobbar enbart med att ta 
emot personer som har utsatts för våldtäkt. I ETC:s granskning lyfts att utifrån olika 
befolkningsunderlag kan det vara svårt att ha den typen av mottagning i hela landet.  

En region med mer liknande förutsättningar som Värmland som har specialkunskap är 
Region Sörmland. De har inrättat ett team för sexuellt våldsutsatta och dessa har 
mottagningar på tre av deras sjukhus. Teamet av både medicinsk och psykosocial 
kompetens. De arbetar med att förbättra, standardisera och säkerställa kvalitén i 
bemötandet och omhändertagandet av de som utsatts för sexuellt våld. Verksamheten 
började som projekt 2014 och permanentades 2017. Mottagningarna har inte öppet 
dygnet runt men teamet arbetar med utbildning av personalen på akutmottagningar för 
att öka kunskapen för de som möter patienter i akuta skeden. 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) beskriver hur personer som är utsatta för 
sexuellt våld tycker att det är obehagligt och svårt att söka vård efter ett övergrepp. Med 
ett team med specialkunskap inom området skapas en trygghet hos människor att veta 
att det finns en särskild mottagning där man är van att bemöta sexuellt våldsutsatta som 
befinner sig i kris på grund av att det utsatts för övergrepp.  

En mottagning för sexuellt våldsutsatta skulle också kunna ha kompetens att möta 
personer som varit i prostitution, människohandel eller använt sex för att skada sig -  
liknande Mika-mottagningarna som finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.  Även det 
ett område där medvetenheten om att det finns specialkompetens minskar tröskeln för 
att kunna söka vård. 

Majoriteten av de som utsätts för sexuellt våld är kvinnor. Att ha specialkunskap inom 
regionen gällande sexuellt våld är också positivt för de män och icke-binära som utsätts 
för sexuellt våld, eftersom att specialkunskapen kring sexuellt våld gör att förtroendet 
ökar. Att det finns ett team för sexuellt våldsutsatta är viktigt för att kunna erbjuda rätt 
hjälp då det finns kompetens och det blir lättare för utsatta att söka hjälp.  

Ett specifikt team för sexuellt våldsutsatta ökar också kvalitén inom hela verksamheten 
eftersom att de, precis som i Sörmland, kan fortbilda övrig personal. Värmland borde 
därför inrätta ett sådant arbetssätt och visa att vi har kompetens att möte våldsutsatta. 



 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att utreda förutsättningarna för att starta en 
mottagning eller ett team för sexuellt våldsutsatta i Region Värmland i enlighet med 
motionens intentioner 
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