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Våldet i samhället har ökat påtag-
ligt under de senaste femtio åren.
Framförallt har antalet misshandels-
brott ökat. Användning av skjutva-
pen och knivar har blivit vanligare.
Oron för att bli utsatt för våld har
också ökat, och ungefär åtta av tio i
den vuxna svenska befolkningen an-
ser att våld är ett stort eller mycket
stort problem i samhället.

Intresset för våld har i stor ut-
sträckning inriktats på brottsper-
spektivet, dvs gärningsmannen (det
är oftast en man). Först under senare
år har folkhälsoperspektivet ordent-
ligt uppmärksammats, vilket lett till
att man på allvar börjat intressera sig
för brottsoffren.

Våldet i samhället återspeglas på
många sätt inom hälso- och sjukvår-
den. Av dem som söker sjukvård på
grund av skador har ca 50 000 varit
utsatta för våld. Troligen finns här ett
avsevärt mörkertal, eftersom många
är ovilliga att uppge orsaken till upp-
komna skador. Särskilt gäller detta
vid våld inom familjen.

Sjukvården kommer också i kon-
takt med våldsverkarna, dels genom
att dessa ofta själva får skador, men
också genom att en del våldsverkare
bedöms och vårdas inom psykiatrin.
Det finns således inom hälso- och
sjukvården en avsevärd kunskap om
såväl våldsverkare som våldsoffer
och deras anhöriga. Denna kunskap
borde på ett bättre sätt än för närva-
rande tas till vara i det våldspreventi-
va arbetet.

Redan under lågstadietiden i
skolan är det möjligt att identifiera
barn som kan komma att utveckla ett
senare brottsbeteende. Ca 1 procent
av en årskull pojkar har svåra »mul-
tiproblem» som innehåller såväl bio-
logiska som psykologiska och socia-
la moment.

Internationell forskning talar för
att kraftfulla och riktade insatser mot
denna målgrupp lönar sig. Behand-
lingsinsatserna måste bygga på kor-

rekt diagnostik, och här har barnpsy-
kiatrin god kompetens. Behovet av
samordning med bl a socialtjänst
och skola är stort.

Varje år döms ca 200 personer till
rättspsykiatrisk tvångsvård med sär-
skild utskrivningsprövning. Vården
av dessa patienter sker till en mindre
del vid särskilda enheter. Flertalet
vårdas vid landstingens allmänpsy-
kiatriska kliniker. Sjukvården kan
inte avsäga sig dessa behandlings-
uppdrag ens om det medicinska
vårdbehovet har upphört, om en
domstol anser att det finns en kvar-
stående farlighet hos den dömde.

I tider med sparbeting inom sjuk-
vården kan detta innebära att resur-
ser måste tas från den allmänna psy-
kiatriska verksamheten. Det rimliga
är att staten tar över det ekonomiska
ansvaret för den rättspsykiatriska
tvångsvården i likhet med vad som
skett då det gäller ungdomar och
missbrukare som dömts till vård en-
ligt LVU och LVM.

Det är självklart att våldsoffer
skall erbjudas kvalificerad somatisk
vård. Samtidigt kan man konstatera
att miljön vid en akutmottagning inte
alltid är den bästa för att ta hand om
de psykiska reaktionerna hos de
drabbade.

Rutinen på många sjukhus är att
våldsoffren läggs in på sjukhuset för
att man under lugnare förhållanden i
ett senare skede skall kunna analyse-
ra patientens problem. De senaste
årens indragningar av akutsjuk-
vårdsplatser kan negativt komma att
påverka sådana åtgärder.

Brister i omhändertagandet av pa-
tienter som utsatts för våld eller hot
till livet kan leda till utveckling av en
posttraumatisk stresstörning
(PTSD). Denna kan medföra ett livs-
långt psykiskt lidande och reducerad
arbetsförmåga eller utslagning från
arbetsmarknaden. Det är viktigt att
dessa patienter får psykologiskt stöd
och krishjälp.

Inom hälso- och sjukvården finns
stora behov av utbildning i omhän-
dertagande av människor som utsatts
för extrema händelser.

Personal inom hälso- och sjuk-
vården, speciellt inom psykiatrin,
löper risk att utsättas för våld och
hot. Sjukvårdspersonalen är utbildad
att klara sådana situationer, men när
våldsskador ändå inträffar är behovet
av stöd stort. Läkare är inte mer ut-
satta än andra personalkategorier,
men det finns på grund av yrkesrol-
len en tendens bland läkarna att för-
neka behovet av psykologiskt stöd.

På arbetsplatser med risk för våld
och hot bör det finns en handlings-
plan för att minska både kroppsliga
och psykiska skador vid inträffat
våld. All personal bör erbjudas ut-
bildning för att bättre kunna bedöma
hotsituationer och för att undvika åt-
gärder som är våldsprovocerande.

Även om våldet i samhället i hu-
vudsak har sin orsak i makro- och
mikrosociologiska förhållanden är
detta inte skäl för att avstå från ock-
så ett biologiskt/medicinskt oriente-
rat preventions- och behandlingsper-
spektiv på våld. Hälso- och sjukvår-
den kan här bidra genom att synlig-
göra effekterna av våldet och före-
bygga våld genom att tidigt identifi-
era riskindivider
och behandla pati-
enter med patolo-
gisk våldsbenä-
genhet.

Hur möta våldet i samhället?

Ta vara på kunskapen i sjukvården!
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