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Bakgrunn for saken:

Bakgrunn for saken
To medlemmer fra Hordaland har via fylkeskontoret fremmet forslag til tillegg i et - ikke spesifisert –
innsatsområde under overskrift: «Bekjemp vold og undertrykking». Saken er utredet med et konkret
forslag til vedtak.
 
Forbundsstyrets vurdering
Innsenderne setter fokus på et viktig tema. Det pekes på at vi som sykepleiere møter voldsutsatte
kvinner, barn og menn, på alle nivåer, både som privatpersoner, kollegaer og som pasienter. Vold i nære
relasjoner er ikke bare et helseproblem for den som utsettes for det, men et stort samfunnsproblem.
 
De senere årene er vold mot kvinner og vold i nære relasjoner anerkjent som et mangefasettert
samfunnsproblem med store menneskelige konsekvenser. Resultater og funn fra flere internasjonale og
nasjonale rapporter, undersøkelser og oppsummeringer, dokumenterer ut over enhver tvil, at problemet er
omfattende, og at det rammer enkeltindivider og samfunn på en uakseptabel måte.

NSF har ved flere anledninger engasjert seg og latt seg høre i spørsmål som forslagstillerne er opptatt av
og som de nå ønsker organisasjonen skal ta tak i. I forbindelse med Meld. St. 15 (2012–2013):
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, ga NSF innspill til justiskomiteen på Stortinget der
vi blant annet under overskrift: "Vold i nære relasjoner - styrket kompetanse og samhandling i alle deler av
helsetjenesten", var tydelig på følgende:
 
NSF ønsker å være pådrivere for utvikling av en moderne og fremtidsrettet helsetjeneste i Norge,
herunder:

å bidra til å styrke kompetanse og bidra til utvikling av en plan som sikrer grunnleggende
kompetanse om vold i nære relasjoner i alle deler av helsetjenesten.
å være en aktør i utarbeidelsen av en tiltakspakke for forebygging av vold i nære relasjoner.

NSF lot seg også høre og ga innspill til et såkalt "Dokument 8:  (2013-2014)" i Helse- og101S
omsorgskomiteen. Her var NSF blant annet tydelig på at fokuset på kvinnehelse må styrkes, både
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gjennom å integrere kjønnsperspektivet i forskning, utvikle tilpassede helsetjenester, samt ha fokus på
kvinnehelse og arbeidslivet. Konklusjonen var at Norsk sykepleierforbund (NSF) støtter
stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad sitt representantforslag om en offentlig
utredning om kvinnehelse. 

Avdekke og forebygge vold i nære relasjoner er et viktig område hvor vi kan prioritere de som trenger det
mest, og hvor man kan forebygge og begrense store helseskader. Fokus på  til helelavterskeltilbud
befolkningen, tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling er i så måte sentrale tiltak. NSF har da også
engasjert seg i problematikken og utfordringene knyttet til dette temaet og har – som nevnt - gitt innspill til
meldinger, høringer og annet beregnet på myndigheter og politiske partier på Stortinget. Ventelig vil
arenaer for videre innspill og engasjement være flere fremover, ikke minst i forhold til folkehelse.
 
Det går ikke klart frem av saksutredningen fra forslagsstillerne om dette er tenkt å være et nytt
innsatsområde, eller om det er ment å bakes inn i et allerede eksisterende. Forslaget – slik det er utformet
og formulert – er derfor vanskelig å innpasse i den struktur som ligger til grunn for sak om
innsatsområder. Det substansielle innhold i saken derimot, er høyst relevant og med et tema som NSF
allerede har engasjert seg i, og som vil bli fulgt opp videre, også innenfor nåværende innsatsområder.
 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak fra to medlemmer i Hordaland om forslag til tillegg i innsatsområde med overskrift: Bekjemp
vold og undertrykking, strykes fra saklisten.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #698784 LM sak. Innsatsområder. Vold og undertrykking.Hordaland

Endelig vedtak:

1. Nytt punkt under Innsatsområde 1:Helsetjenesten - Finansiering, prioritering og organisering 

En helsetjeneste som har kompetanse og ressurser til å forebygge, avdekke og ivareta mennesker
som utsettes for vold og krenkelser.

 


