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Skapa, samla och sprida kunskap om

Mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer

Sexuella övergrepp

Hedersrelaterat våld och förtryck

Människohandel för sexuella ändamål



Regionfullmäktiges beslut 2018

All hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götaland ska gå en 
basutbildning om våld i nära relationer

Personal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ska genomgå en 
metodutbildning om att ställa rutinmässiga frågor om våld till 
patienter 

Uppdraget gavs av hälso- och sjukvårdsdirektören till VKV, Västra 
götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.



Vi ska ha kunskap om våld i nära relationer för att:

Våld i nära relationer är vanligt och skadligt för hälsan (NCK 2014)

Patienter sällan ser samband mellan våld och ohälsa (Socialstyrelsen 2021) 

Upptäcka våld, ge vård och behandling och hjälpa 
vidare till stöd och skydd (SOSFS 2014:4)

Det är vårt ansvar!
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Hälso- och sjukvårdens ansvar



Hälso- och sjukvårdens ansvar (SOSFS 2014:14)
Fråga barn och vuxna på indikation

Beakta behov av vård

Anmäla oro för barn

Informera om vård, stöd och hjälp

Dokumentera

‒ De tecken som väckt misstanke om att patienten 
har utsatts för eller bevittnat våld

‒ Eventuella uppgifter om våld

‒ Andra åtgärder som vidtagits

‒ Eventuell anmälan till socialtjänst eller polis

‒ Använd regional KVÅ-kod UX560 



Ett gott bemötande kan innebära att…

Själv vara förberedd 

Förbereda patienten på vad som skall ske och 

på vad ni skall samtal om 

Bekräfta patienten under samtalet

Visa att ni tror på det patienten berättar 

Var lyhörd inför vad patienten vill/inte vill prata om



Att fråga om våld på indikation



Berätta om din oro/vad du har hört eller sett 
och ställ utforskande frågor
Ta reda på:

Mer om våldet (Vem? Vad? När? Hänt förut?)

Hur patienten mår

Om patienten har barn hemma

Anmäla oro för barn 

Erbjud stöd – hänvisa till annat stöd



Att ställa rutinmässiga frågor om våld



Basutbildning steg 1

- Vad är våld, våld i nära, parrelationer, våld mot barn

- HRV, människohandel för sexuella ändamål

- Hälsokonsekvenser

- Våldsutövare

- Kvarhållande faktorer

Metodutbildning steg 2
- Metodens olika steg 

- Utfall, anmäla oro för barn

- Hänvisa vidare



Vilka vuxna diagnosgrupper ska vi fråga 
på vårdcentral och rehabenhet?

Sjukskrivna mer än 4 veckor

Psykisk ohälsa

Långvarig/diffus smärtproblematik

Skador

Mångsökare 



Flödesschema för FOV (frågor om våld) till vuxna











Olika utfall på frågeformuläret frågor om våld (FOV)

Patient fyller i 
formuläret Frågor om 

våld (FOV)

Erfarenhet av 
våldsutsatthet

Ingen erfarenhet 
av våld

Dokumentera
Tidigare

Pågående

Tidigare

Pågående

Erfarenhet av 
våldsutövning

Åtgärder



Att veta var patienter 
kan hänvisas skapar 
trygghet i att ställa 

frågor om våld



Samhällets stöd

Hälso- och sjukvården

Vård och behandling

Skadedokumentation

Spårsäkring

Polis och rättssystem

Polisanmälan

Hot- och riskbedömning

Kontaktförbud
(Socialstyrelsen 2016)

Socialtjänsten

Skyddat boende/tillfälligt boende

Ekonomiskt bistånd

Individuella insatser barn/vuxen

Hot och riskbedömning

Ideella organisationer

Skyddat boende, rådgivning, 
samtalsstöd, praktisk hjälp, 
medföljning, jourhem för husdjur



Kommunalt, regionalt och nationellt stöd 

Att hänvisa patienter vidare - Valdinararelationer.se

Stöd till dig som möter patienter med erfarenhet av våld -
Valdinararelationer.se

https://www.valdinararelationer.se/tand-halso-sjukvard/att-hanvisa-patienter-vidare/
https://www.valdinararelationer.se/tand-halso-sjukvard/stod-for-personal-inom-halso--och-sjukvarden/


VKV:s utbildningar

Basutbildning om våld i nära relationer

Metodutbildning om att fråga på rutin om våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Digitala frågestunder

Riktade utbildningar

Förfrågningar

Konferenser

Direktlänk till utbildningssidan
https://www.valdinararelationer.se/vkv-utbildning

https://www.valdinararelationer.se/vkv-utbildning


VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
www.valdinararelationer.se

Tack!

ann.wolmar@vgregion.se

På vår hemsida hittar du aktuell forskning, 
mer information om oss och vår metod samt 
instruktioner om hur du beställer material.

mailto:ann.wolmar@vgregion.se

