
BEGREPPSFÖRKLARING
Akut: aktuellt just nu / pågående våld

Omhändertagande: stöd, vård  
och behandling inom hälso- och  
sjukvården samt tandvården

Ett gott bemötande

Enskilt samtal.
Behövs tolk?

FRÅGA!

Ja, akut
  Akut 

omhändertagande

Ja, ej akut Nej

Misstanke 
kvartstår?

Information/
hänvisa  

till andra  
instanserInformation/hänvisa  

till andra instanser

Erbjuda samtalsstöd
Glöm inte!

Dokumentera i
samråd med  
patienten

Barn under 18 år?
  Ja – orosanmälan  

till socialtjänsten

Åtgärdskort  
Hot och våld i  
nära relationer



Att ställa frågan om våld: 
Inled samtalet med exempelvis ”Hot och våld i nära relation är mycket 
vanligt  och påverkar hälsan därför frågar vi våra patienter om det.” Ge 
förslag på olika typer av våld, ”slag, knuffar, kränkningar, hot, sexuella 
handlingar”.

• Har någon gjort något mot dig som inte känns okej? 
• Hur har du det hemma? Hur har du det i din relation? 
• Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur har du fått det? 

Vid frågor till barn 
Ställ öppna frågor utifrån barnets ålder och mognad 

• Känner du någon som gör så här? (ge förslag på olika  
 typer av våld/situationer)
• Har någon slagit/knuffat/hållit fast dig? 
• Är du rädd för någon hemma? 

Frågor för att identifiera hedersrelaterat våld och förtryck
• Finns det saker som du vill göra som du inte får/saker du  
 inte vill göra som du måste? 
• Finns det normer hemma hos er som inte finns i samma  
 utsträckning i samhället? Tex. Att det är viktigt att vara  
 oskuld eller att du inte får välja din partner? 

Dokumentation: 
• Dokumentera symptom och tecken som har observerats  
 eller väckt misstanke om våldsutsatthet
• All information om våldsutsatthet ska enbart skrivas  
 i sökordsmallen ”våldsutsatthet i nära relation”
• Samtala med patienten om den skyddade sökordsmallen  
 och vad det innebär att skriva i journalen. 

Hänvisningar: 
Kvinnofridslinjen.se: telenr: 020-50 50 50
Kommunens socialtjänst: sök på kommunens hemsida  
eller ring kommunens växel 
Socialjour: länsövergripande, nås under jourtid  
på telenr 021- 39 20 66, eller via polisen
Polisen: telenr 112 vid akta ärenden, annars 114 14

Läs mer i instruktionen Hot och våld i nära relationer, 
dok.nr 43614, som hittas i ledningssystemet


