Motion angående tryggheten för personal inom hälso- och
sjukvården i Region Västmanland.
Region Västmanland har som många andra regioner en problematik med hot och våld mot personal inom
hälso- och sjukvården. En revisionsrapport från PWC under 2018 visade att drygt 94 procent av de tillfrågade
anställda inom Region Västmanland uppger att hot och våld förekommit på deras arbetsplats. Samma
revisionsrapport visade att att cirka 34 procent av tillfrågade medarbetare blivit utsatta för våld i sin
yrkesutövning under de senaste 24 månaderna och att 70 procent utsatts för hot. Antalet som anmäler hot
och våld är dock få, endast en tredjedel av hoten och drygt hälften av det förekommande våldet rapporteras
enligt revisionsrapporten.
För att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljusverksamheter infördes 1 januari 2020 ett nytt gradindelat
brott i brottsbalken, blåljussabotage. Genom detta straffbeläggs det med fängelse i straffskalan att angripa
eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Att blåljussabotage straffas hårdare
är positivt, dock är det straffrättsliga skyddet i lagen begränsat, för regionens del, till ambulanssjukvård.
Detta gör att stora delar av vår personal idag inte har samma straffrättsliga skydd.
Genom att fler yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården omfattas av lagutrymmet avseende
blåljussabotage BrB 13 kap 5c§ (Brottsbalk 1962:700) skulle det rättsliga skyddet för personal inom hälsooch sjukvården stärkas. Detta kan ske genom att lagstiftningen justeras för att omfatta fler yrkeskategorier
alternativt genom att en kompletterande lagstiftning tas fram för de yrkeskategorier som inte anses
kvalificerade som central blåljusverksamhet med ett liknande straffrättsligt skydd.
Region Västmanland bör till Regeringen framföra att ytterligare personalkategorier, till exempel personal på
akutmottagningen, bör ha samma skydd i sitt arbete med att rädda liv som de yrkeskategorier som omfattas
av den nuvarande lagstiftning har. Region Kronoberg har sedan tidigare lämnat in en liknande skrivelse till
Regeringen.
Med anledning av detta yrkas
Att Region Västmanland i en skrivelse till Regeringen framför att fler personalkategorier inom hälso- och
sjukvården bör omfattas av det straffrättsliga skyddet rörande sabotage mot blåljusverksamhet enligt
brottsbalken.
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