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Flödesschema, att ställa rutinmässiga Frågor om våld (FOV 18+)

1. Förbered 
besöket

2. Informera 
om FOV 18+

3. Ställ frågor 
och följ upp svar 4. Vidta åtgärder 5. Dokumentera

Dela ut FOV

Låt patienten besvara 
frågorna i lugn och ro, men 
stanna kvar i rummet

Gå igenom patientens svar

Vid ja-svar, följ upp:
• vem som utövat/utsatts 

för våld
• när det hände
• om det hänt igen
• om något barn sett/hört
• om patienten/barn fått 

stöd
• om patienten tror att 

våldet påverkar hälsan
• om patienten vill ha 

hjälp nu
• om patienten oroar sig 

för att gå hem

Dokumentera att frågor om 
våld ställts, KVÅ-kod GB015

Vid ja-svar, dokumentera:
• uppgifter om våld
• andra åtgärder som 

vidtagits
• eventuell anmälan till 

socialtjänst (KVÅ-kod 
GD008) eller polis

Berätta varför ni frågar om 
våld:
• frågar alla
• orsakar ohälsa
• rätt diagnos, behandling 

och insats

Beskriv olika former av våld

Berätta om anmälningsplikt

Vid nej-svar:
• berätta att frågan kan 

komma igen
• Informera om stöd och 

dela ut hjälpkort

Vid ja-svar:
• bekräfta patientens

upplevelse som våld
• Informera om stöd och 

dela ut hjälpkort
• bedöm behov 

av stöd/behandling 
inom hälso- och 
sjukvården

• hänvisa vidare vid behov
• ta ställning till:

• orosanmälan
• polisanmälan

Ta fram:
• Formuläret FOV utifrån 

patientens behov
• hjälpkort

Vid behov boka telefontolk, 
gärna SRHR-utbildad

Träffa patienten i enrum

Ta hjälp av handbok och 
flödesschema

VKV – Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum om våld i nära relationer

Version 2.0



Flödesschema Frågor Om Våld (FOV 18+) vid digitalt vårdmöte

1. Boka och
förbered mötet

2. Informera
om FOV 18+

3. Ställ frågor
och följ upp svar 4. Vidta åtgärder 5. Dokumentera

Ställ frågor enligt FOV

Vid ja-svar, följ upp:
• Vem som utövat/utsatts

för våld
• När det hände
• Om det hänt igen
• Om något barn sett/hört
• Om patienten/barn fått

stöd
• Om patienten tror att

våldet påverkar hälsan
• Om patienten vill ha hjälp

nu
• Om patienten känner sig

trygg hemma

Dokumentera att frågor om 
våld ställts, KVÅ-kod GB015

Vid ja-svar, dokumentera:
• Uppgifter om våld
• Andra åtgärder som

vidtagits
• Eventuell anmälan till

socialtjänst (KVÅ-kod
GD008) eller polis

Undersök om patienten är 
ensam.

Berätta varför ni frågar om 
våld:
• Frågar alla
• Orsakar ohälsa
• Rätt diagnos, behandling

och insats

Beskriv olika former av våld

Berätta om anmälningsplikt

Vid nej-svar:
• Berätta att frågan kan

komma igen
• Informera om stöd

Vid ja-svar:
• Bekräfta patientens

upplevelse som våld
• Informera om stöd och

undersök hur information
kan skickas på ett säkert
sätt

• Bedöm behov
av stöd/behandling
inom hälso- och
sjukvården

• Hänvisa vidare vid behov
• Ta ställning till:

• orosanmälan
• polisanmälan

Boka mötet:
• Fråga om och när

patienten kan sitta i
enskildhet

• Boka i första hand
videomöte, inte
telefonmöte

• Be patienten använda
hörlurar

Inför mötet, ta fram:
• Formuläret FOV utifrån

patientens behov
• Hjälpkort
• Lista med stöd

Ta hjälp av Handbok om våld i 
nära relationer

VKV – Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum om våld i nära relationer

Version 2.0



Flödesschema: Rutinmässiga frågor om våld till barn (FOV-B)
1. Förbered

besöket
2. Informera

om FOV
3. Ställ frågor

och följ upp svar 4. Vidta åtgärder 5. Dokumentera

Föräldern fyller i FOV i 
väntrum/annat rum

Barnet fyller i formuläret själv 
eller tillsammans med 
behandlaren, som stannar 
kvar i rummet med barnet

Gå igenom barnets svar

Vid ja-svar, följ upp:
• Vem som utövat våld
• När det hände
• Om det hänt igen
• Om barnet berättat för

någon vuxen
• Om barnet fått hjälp
• Om barnet är rädd

Gå igenom svar från föräldern 
efter besöket

Vid utfall kontakta föräldern 
dagen efter

Dokumentera att frågor om 
våld ställts, KVÅ-kod GB015

Vid ja-svar, dokumentera:
• Uppgifter om våld
• Andra åtgärder som

vidtagits
• Eventuell anmälan till

socialtjänst (KVÅ-kod
GD008) eller polis

Inled samtalet med barnet 
och föräldern gemensamt

Berätta varför ni frågar om 
våld:
• Frågar alla
• Orsakar ohälsa
• Rätt diagnos, behandling

och insats

Beskriv olika former av våld

Berätta om anmälningsplikt

Vid nej-svar:
• Berätta att frågan kan

komma igen
• Informera om stöd och

dela ut hjälpkort

Vid ja-svar:
• Bekräfta barnets

upplevelse som våld
• Informera om stöd och

dela ut hjälpkort
• Bedöm behov

av stöd/behandling
inom hälso- och
sjukvården

• Hänvisa vidare vid behov
• Ta ställning till:

• Orosanmälan
• Polisanmälan

Ta fram:
• Barn 4-12 år: Ringpärm

och svarsformulär B
• Unga 13-18 år: FOV-U
• Hjälpkort
• Frågeformulär FOV 18+ till

medföljande förälder

Boka telefontolk, gärna SRHR-
utbildad

Träffa patienten i enrum

Ta hjälp av Handbok om våld i 
nära relationer

VKV – Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum om våld i nära relationer

Version 2.0
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