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Motion av Tara Twana (S) om våld mot hemlösa
missbrukande kvinnor
Hemlösa och/eller missbrukande kvinnor är en grupp som är extremt utsatt för våld.
Det finns inga exakta siffror på hur stor del av dessa kvinnor som drabbats av våld,
mörkertalen är stora, men enligt studien Mäns våld mot kvinnor i missbruk – ett
kvinnofridsbrott som andra är siffran i den studien närmare 90 procent. Nio av tio
kvinnor i denna grupp utsätts för våld en ofattbar stor andel.
Qjouren är en jour för kvinnor hela Stockholms län i aktivt missbruk som har varit
utsatta för våld i nära relationer. Personalen konstaterar att de flesta av kvinnorna är i
behov av olika typer av vård som somatisk vård, beroendevård och psykiatrisk vård
och att detta sällan finns att få på en och samma plats. Kvinnorna, som är i en
krissituation, orkar sällan uppsöka flera olika vårdgivare. Det behövs också personal
som förstår att kvinnorna är brottsoffer, majoriteten av dem som sökt vård upplever
att de blivit dåligt bemötta.
Ett vanligt scenario kan vara att en kvinna söker hjälp för att hon blivit våldtagen och
dessutom måste avgiftas. Det finns en välfungerande akutmottagning för våldtagna
men på så väl akutmottagningarna och på beroendeakuten är kötiderna ofta långa.
Kvinnorna vittnar om att miljön i väntrummen oftast är förenat med stor oro. En
oro för att till exempel stöta på sin förövare eller bekanta till honom, eller rädsla för
påverkade manliga patienter.
Qjouren saknar en vårdinstans som tar hänsyn till hela kvinnans situation. Idag finns
Pelarbacken, en öppen mottagning för hemlösa som kan erbjuda viss vård
men den har bara öppet under veckodagar och många kvinnor upplever även där
väntrummet som mycket otryggt på grund av de manliga besökarna. De kvinnor som
har en bostad men inte kan vistas i den på grund av hot och våld blir efter
boendetiden på Qjouren hänvisade till vårdcentralen i sin stadsdel, trots fortsatt
hotbild.
Det finns därför ett stort behov av en heldygnsmottagning där kvinnor också kan
läggas in sig för avgiftning. När kvinnor lägger in sig på avgiftning idag osynliggörs
våldet och de trauman de varit utsatta för och kvinnorna behandlas enbart som
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missbrukare. Det är också viktigt att mottagningen enbart är till för kvinnor så att de
kan känna sig trygga och inte riskera att möta sin förövare.
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna
att

hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda hur en
heldygnsmottagning i landstinget, likt Pelarbackens verksamhet, för
missbrukande och/eller hemlösa kvinnor ska utformas för att passa
dessa kvinnors behov

att

hälso- och sjukvårdsnämnden utvecklar samarbetet mellan hälso- och
sjukvårdens berörda delar och andra relevanta samhällsstrukturer så
som Socialtjänsten och Kriminalvården för att ta fram tydliga processer
och policy hur dessa kvinnor bäst ska hjälpas

Stockholm den 17 april 2016

Tara Twana (S)

