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Regeringsuppdraget om att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld, som NNS och samordningsförbunden arbetat med sedan i
hösten 2019, har förlängts och kommer nu att fortgå även under
2022.
– Så roligt och stort grattis till oss alla! Vi fortsätter med vårt
regeringsuppdrag ett år till, säger Anita Kruse, sakkunnig inom
regeringsuppdraget vid NNS.
Förlängningenavregeringsuppdragetöppnaruppförattkunnabjuda
in !er samordningsförbund att delta i att öka upptäckten av våld.
NNS återkommer med information om vad förlängningen av
regeringsuppdraget kommer att innebära och innehålla.

Hälso-ochsjukvårdsnämndeniRegionVästerbot-
ten beslutade i maj 2021 att man i alla verksam-
heter som möter patienter inom regionen ska
rutinmässiga frågor omvåldsutsatthet ställas till
patienterna. Det är den andra regionen i landet
som har fattat detta beslut.
Personal med patientkontakt kommer att ge-
nomgågrundläggandeutbildningar inomområ-
det våld i nära relationer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att
Regionstyrelsenfattarettbeslutomattrutinmäs-
siga frågor om våldsutsatthet införs vid beställ-
ning av Hälsoval för primärvård och tandvård.
Nämnden föreslår också att Regionstyrelsen
fattar ett beslut om att frågor om våldsutsatthet
införs i regionens medarbetarsamtal.
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Det var temat för ettwebbinariumsomVårdförbundet ochUnizonhöll den27 januari 2022. Från samordningsförbund
föreläste följande personer:
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Föreläsarnas presentationer kan laddas ned på NNS webb:%%%&		�'	���&��(���������������
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http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga.aspx
http://nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
http://www.nnsfinsam.se

