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Remissvar: Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.  

 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som skapar personligt lidande för den enskilda 

individen och dennes familj samt också genererar stora kostnader för samhället i stort. Nästan 

varannan kvinna (46 %) har varit utsatt för våld, eller hot om våld, av en man under sin livstid. För 

den utsatta kvinnan påverkar detta hela hennes livssituation samt är en riskfaktor för fysisk såväl 

som psykisk ohälsa. Barnmorskor träffar kvinnor i olika åldrar och har utbildning i att screena och 

identifiera våld i nära relationer, vilket är en viktig del i att stödja arbetet med dessa kvinnor. 

Svenska Barnmorskeförbundet välkomnar den fördjupade uppföljning och revidering av 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om våld i nära relationer, (SOFS 2014:4), som vi nu 

presenterats för. Det är en viktig markering att flera av de tidigare allmänna råden nu omarbetats 

till föreskrifter vilket ger en laglig tyngd och inte bara rekommendation.  De nya föreskrifterna och 

allmänna råden inkluderar nu också ett behandlingsansvar för våldsutövaren samt förstärkt skydd åt 

det barn som bevittnat eller utsatts för våld, ett helhetsperspektiv vi är eniga med och anser är helt 

nödvändigt. Att som yrkesverksam känna sig trygg med att ställa frågor om våld samt veta hur man 

ska agera på det svar som erhålls, är själva fundamentet för att vilja upptäcka våld som förekommer 

i relation nära en patient eller klient man träffar. Därför välkomnas också fortsatta 

utbildningsinsatser och förtydligandet av ansvar i att faktiskt ställa frågan om våld. Vi noterar att 

föreskriftstexten är könsneutralt hållen och utgår från att det är kutym när det kommer till 

föreskrifts- och lagtext, snarare än en ansats om att inte uppmärksamma det faktum att våld i nära 

relation drabbar kvinnor i långt större utsträckning än män, även om det naturligtvis också 

förekommer våld mot män och ickebinära personer.  
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