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Women are daily exposed of violence or threats of violence. A violence that affect
s every aspect of a woman's life. Violence against women is now a major threat to
public  health.  Stockholm's County Council has, therefore, for the first time drawn
up  an  action  programme for those women. The application should be a support for
allof the County Council activities, such as primary care, emergency care, maternal
health and dental care but also for public transport, in thepreparation of their own l
ocal action plans. The action programme has been developed by a steering group
with representatives from  all political parties in the County Council in conjunction
with  officials  from  the Center  for  public  health. Provides support for local action
plans such as raise questions aboutprocedures, questions about violence and sexual
assault,if the treatment where dossiers-tation issues particularlyvulnerable women,
as well as on our own attitudes and values. This is also good preventive work in the
County, blah in matern
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hority and voluntary organisations with different roles and activities. The
programme also provides supp
ort-points for a local action plan around collaboration and responsibility for their
own activities and
role.

Title (Original Language):Handlingsprogram -
Omhändertagande av våldsu
tsatta kvinnor

Abstract description (Original Language):
Dagligen utsätts kvinnor för våld eller hot om våld. Ett våld som påverkar alla delar
av en kvinnas liv.
Våld mot kvinnor är idag ett stort hot mot folkhälsan. Stockholms läns landsting har
därför för första gå
ngen utarbetat ett handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor. Programmet ska vara
ett stöd för samtliga a
v landstingets verksamheter, som t ex primärvård, akutsjukvård, mödravård och
tandvård men också för kolle
ktivtrafiken, vid framtagandet av egna lokala
handlingsplaner.Handlingsprogrammet har tagits fram av en st
yrgrupp med representanter från alla politiska partier i landstinget tillsammans med
tjänstemän från Centru
m för folkhälsa.Hälso- och sjukvården kommer ständigt i kontakt med våldsutsatta
kvinnor. Många låter bli a
tt berätta om våld och sexuella övergrepp, ofta partnerrelaterat, som de utsatts för,
men när de väl söker 
hjälp är det oftast till hälso- och sjukvården de kommer.Varje år inkommer ca 1200
kvinnor till akutsjukvår
den i Stockholms län med miss- handelsskador men mörkertalet är mycket stort. Få
söker för trauma, orsakad 
av miss- handel, utan de flesta söker för mer diffusa besvär som huvudvärk,
ätstörningar eller depression. 
Mycket tyder idag på att be- redskapen att fånga upp och omhänderta våldsutsatta
kvinnor kan bli bättre.I h
andlingsprogrammet görs en genomgång kring dessa och andra centrala
frågeställningar. Här ges stöd för loka
la handlingsplaner som t ex tar upp frågor kring rutiner, frågor om våld och sexuella
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al health. Also the children's plight in these families are included in a special section
in the program. 
In the action programme there is a focus on the importance of the shared
responsibility among the differen t partners meeting the women and cooperation
between authorities andorganisations, which are affected by this problem. The
programme highlights health care,social services, justice system,victims of 
crime-aut
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övergrepp, om behandl
ing, om dokumentation, frågor om särskilt sårbara kvinnor samt om våra egna
attityder och värderingar.Här 
ges även exempel på bra förebyggande arbeten i länet, bl.a. inom mödravården.
Även barnens svåra situation 
i dessa familjer tas upp i ett särskilt avsnitt i programmet.Samverkan lyfts ofta fram
som ett nyckelelemen
t för att bekämpa partnerrelaterat och sexuellt våld. I handlingsprogrammet
behandlas ansvar och samverkan 
mellan myndigheter och organisationer, som berörs av problematiken. Programmet
belyser hälso- och sjukvårde
ns, socialtjänstens, rättsväsendets, brottsoffer- myndighetens och frivilliga
organisationers olika roller 
och insatser. Även här ges stödpunkter för en lokal handlingsplan kring samverkan
och för den egna verksamh
etens ansvar och roll.
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