Rutin för ”Våld i nära relation”
på Närhälsan Bedömningsteamet Solhem
Vem i teamet ska fråga om våldsutsatthet?
Den som träffar patienten först lämnar ut frågeformuläret, Frågor om våld (FOV). Om
patienten svarar jakande på någon fråga tar man upp det. Har patienten berättat om detta
tidigare? Hur akut är läget? Har han/hon fått hjälp? Osv.
Lämna ut kortet ”Det finns hjälp att få” vid behov.
Psykologen tar upp ämnet igen när han/hon träffar pt.

Vilka ska tillfrågas?
Samtliga patienter ska få frågorna.

Vad gör vi om vi konstaterar pågående våldsutsatthet?
Gör en riskbedömning
 Var befinner sig förövaren?
 Har våldet nyligen ökat i omfattning?
 Har förövaren hotat att döda patienten?
 Finns det barn i familjen? Är barnen utsatta för våld?
 Vet förövaren om att patienten är hos oss?
 Suicidrisk?
 Kan patienten återvända hem?
Informerar om Kvinnofridslinjen och Utväg (”Det finns hjälp att få”- kortet).
Om omedelbar handling krävs:
Socialtjänstens jourtelefon via kommunens växel 033-357000 (be om att bli kopplad till ”barn
och familj” i berörd stadsdel). Måndag till torsdag kl 08.00-12.00 och 13.00-16.30 och fredag
kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00 är alltid jourtelefon bemannad av en socialsekreterare.
Övrig tid ring 112 och be att få tala med sociala jouren.
SDF Norr (Centrum, Fristad eller Sjöbo) 033-35 51 82
SDF Öster (Brämhult, Dalsjöfors eller Trandared) 033-35 51 78
SDF Väster (Göta, Norrby, Sandhult eller Viskafors) 033-35 51 86

Vad gör vi om det finns barn i familjen?
Vid misstanke om att barn far illa eller är utsatta för brott skall anmälan genast göras till
socialtjänsten. (14:1 SOL, 2001:453) (Lag 2010:662).
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Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. (2f §
HSL)

Personer som tidigare varit utsatt för våld
Om de fortfarande är påverkade av händelsen/händelserna kan man lämna ut kortet ”Det finns
hjälp att få” och hänvisa till Utväg.

Hur dokumenterar vi svaret i journalen?
Dokumentera det som framkommer i journalen under sökord ”Våld”.
Vid aktuellt våld skriv så objektivt och tydligt som möjligt, även om patienten inte tänker
göra en anmälan i nuläget.
 Beskriv var, hur och vem du fått informationen av.
 Hur? Vad hände? Vad förorsakade ev. skada?
 Aktuella skador ska om möjligt fotograferas.







Finns det barn som bevittnar/är utsatta för våld?
Beskriv vad som föranleder oron, vad har du ev. sett?
Har socialtjänsten konsulterats? Namn på person
När barnets förälder är vår pt dokumentera att anmälan skett i förälderns journal.
Dokumentera om pt har informerats om anmälan.
Anmälan sparas digitalt.

Även tidigare våldsutsatthet dokumenteras under sökordet ”Våld”.

Hur dokumenterar vi våldsutsatthet i remissvaret?
Vid ”pågående” våld, inte skriva detta i remissvaret men däremot muntligen framföra det till
inremitterande, för att öka möjligheterna till att kunna fortsätta stödja/ha med i förståelsen vid
kommande behandling.
Tidigare våldsutsatthet kan dokumenteras i remissvaret.

Hur hanterar vi förfrågan om kopia på journal?
Person som angett pågående våld i nära relation: Om personen vill ha kopia på sin journal ska
denna inte rutinmässigt skickas till hemadressen. Personen ska komma, ”ensam”, på ett bokat
besök där man gemensamt går igenom vilka uppgifter som ska lämnas ut och får med sig det
överenskomna materialet.
Ha en markering tidigt i journalen typ ”varning” så att man vet om det står om våldsutsatthet i
journalen? För att inte göra misstaget att bara rutinmässigt skriva ut journalen och skicka den
vid förfrågan från patienten (som angett pågående våld).
Vid tidigare våldsutsatthet: Enligt vanlig rutin.
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