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Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande i Sverige liksom internationellt och har
långtgående konsekvenser för hälsan, vilket visats i många vetenskapliga studier. Många
berättar inte spontant om våldet och det är därför viktigt att vi som personal frågar om
våldsutsatthet och har beredskap att hantera svaret. Bästa sättet att få reda på om
fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld föreligger är att ställa en direkt fråga till kvinnan
enskilt. Använd auktoriserad tolk vid behov.
En direkt fråga är: ”Har din partner slagit eller hotat dig någon gång?”
Föreligger våld?

•
•
•
•

JA
↓
Ta hand om kvinnan så fort som möjligt.
Tala alltid med kvinnan i enrum.
Ta utförlig anamnes, gör noggrann helkroppsundersökning.
Se landstingets vårdprogram ”Omhändertagande av kvinnor
utsatta för våld i nära relation”.
Om behov av vård eller behandling föreligger så ska den ges vid
den enhet som är relevant för skadan.

NEJ
↓
• Ge kvinnan
kvinnofridsmottagningens
telefonkort

↓
Erbjud kvinnan kontakt med kvinnofridsmottagningen
KVINNAN TACKAR JA
↓
• Ta kontakt med
kvinnofridsmottagningen,
ank 127 92 eller 129 97
(kontorstid). Under jourtid,
ring Kvinnofridslinjens
nummer 020-50 50 50.
• Kvinnofridsmottagningen
samordnar nödvändiga
kontakter och gör en
riskbedömning.

KVINNAN TACKAR NEJ
↓
• Det är vårdgivarens ansvar att
samordna nödvändiga
kontakter. Se vårdprogrammet
”Omhändertagande av kvinnor
utsatta för våld i nära relation”.
• Kontakta kvinnofridsmottagningen eller
Kvinnofridslinjen (jourtid) för
konsultation.
• Ge kvinnan kvinnofridsmottagningens telefonkort.

Dokumentera under sökordet ”våldsutsatthet i nära relationer” i Cosmic. Sökordet är
skyddat från direktåtkomst och inte läsbart via ”Mina vårdkontakter”.
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