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Interpellation av Birgitta Sevefjord (V) angående kris- och traumacentrum
Kris-och Traumacentrum (KTC) startade 1992 med huvuduppgift att arbeta med personer
med flyktingbakgrund som traumatiserats pga. krig och tortyr. 2005 inleddes också
behandling av andra traumatiserade som utsatts för svår psykisk eller fysisk misshandel och
sexualiserat våld. Inledningsvis handlade det om kvinnor som kom från avdelningen
våldtagna kvinnor på SÖS, men verksamheten har sedan gradvis utvidgats till att ta emot även
andra grupper. Idag omfattar denna grupp ca 200 patienter/ år varav ca 75 procent är kvinnor.
De första fem åren finansierades denna verksamhet via folkhälsoanslaget. Under åren har
KTC utvecklat sina behandlingsmetoder. De bedriver idag en sammanhållen specialiserad
verksamhet för att möta svårt traumatiserade personer med flyktingbakgrund, ca 300/år och
andra traumatiserade pga våld och sexuella övergrepp. Flera tusen har behandlats under årens
lopp och många står i kö för behandling.
Avtalet med KTC löper till hösten 2018, så nu påbörjas en ny upphandling. I samband med
detta arbete har det uppdagats oklarheter i avtalet med verksamheten. Oklarheter som
landstinget tolkat som att KTC inte får bedriva vård för andra än krigstraumatiserade! Vård av
traumatiserade - i huvudsak kvinnor- pga. Fysiska eller psykiska övergrepp eller sexualiserat
våld som inte kommer från krigszoner ska omedelbart upphöra!!!
Har KTC gjort något fel? Nej! De har jobbat på detta sätt i över tio år och årligen redovisat
sitt arbete utan att landstinget haft några synpunkter.
Har de som remitterat alla dessa kvinnor, t ex från AVK gjort något fel? Nej, de har arbetat
enligt de politiska intentionerna.
Har landstinget gjort fel? Ja, och därför straffar man nu ut alla traumatiserade som inte
kommer från krigszoner men som behöver vård.
Det är minst sagt huvudlöst, oetiskt och patientosäkert att tvinga KTC att avbryta pågående
behandlingar av denna grupp senast första september 2017, stryka bort kön på ca 130
personer som fått klartecken för vård och avbryta forskningsprojektet om kvinnor och
misshandel.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd Anna
Starbrink (lib):
1. Tycker du att det är etiskt försvarbart att på detta sätt kasta ut traumatiserade personer ur
pågående behandling?
2. Är det rimligt att det är patienter och verksamhet som får betala priset när landstinget
begått fel?
3. Vad avser du att göra så att patienter får fullfölja sina behandlingar och att de köande
patienter som lovats behandling också får den?
4. Var finns en traumabehandling motsvarande den som KTC bedriver för t ex kvinnor som
utsatts för sexuellt våld och har vi tillräcklig traumavård?

