
Våga fråga!

Manual för arbetsrutiner vid misstanke om våld i nära relation

Tecken som bör leda till misstanke om utsatthet för våld och övergrepp

Ställ fråga på indikation - Gäller både barn och vuxna

• Synliga fysiska skador i ansikte, på armar, bål
• Tandskador, såsom frakturer, mobilitet eller 

missfärgade tänder där anamnesen inte stäm-
mer överens med skadans utseende

• Intraorala slemhinneskador – ofta läppar, tunga 
och gommen

• Blåmärken av olika ålder, bortslitet hår,  
stickmärken och brännskador

• Akut trauma
•  Kroniska tillstånd (tex diffus kronisk smärtproblematik, gravt eftersatt tandhälsa, tandvårdsrädsla)
•  Psykisk nedstämdhet eller utåtagerande

• Kronisk smärtproblematik. T. ex. huvud- eller 
muskelvärk

• Irritabilitet och ilska 
• Depressioner och ångest
• Ätstörningar 
• Relationsstörningar 

Andra indikationer på utsatthet för våld och övergrepp

• Patientens/anhörigs förklaringar stämmer inte 
överens med skadorna

• Patientens/anhörigs reaktioner stämmer inte 
överens med skadorna

• Tidigare tandvårdsbesök med oklar skade- eller  
symptombild 

• Medföljande anhörig är överbeskyddande  
och kontrollerande

• Svårigheter i samband med vissa fysiska  
undersökningar



FRÅGA PATIENTEN OM VÅLD
VEM? All tandvårdspersonal
NÄR? Vid given indikation

PATIENTEN
SVARAR NEJ

PATIENTEN
SVARAR JA

MISSTANKE KVARSTÅR
1. Dokumentera i patientjournalen att frågan är ställd.
2. Ge patienten information om stödinsatser.

MISSTANKE KVARSTÅR INTE
1. Dokumentera i patientjournalen att frågan är ställd.

VÅLDET ÄR PÅGÅENDE
1. Har eller är patienten barn? Gör orosanmälan.
2. Dokumentera psykisk, fysisk och sexuell 

våldsutsatthet i patientjournalen.
3. Erbjud stöd enligt lokal kontaktlista. (Vuxna patienter)
4. Uppmuntra patienten att polisanmäla. (Vuxna patienter)

VÅLDET ÄR INTE PÅGÅENDE
1. Dokumentera tidigare utsatthet i patientjournalen.
2. Erbjud stöd enligt lokal kontaktlista.

Rutinmässiga frågor
Kom ihåg att frågorna fungerar som ett första steg att synliggöra patienten och dennes situation.  
Processer kan startas även om hen inte besvarar frågorna med ett JA.

Frågor om våld till vuxna

Akut skada:
Har skadan skett genom en olycka eller har någon 
tillfogat dig dem?
Om indikation på våld finns på ovanstående fråga:
a. Har du varit med om något liknande tidigare?
b. Är du i dagsläget rädd för den som tillfogat dig 

skadan/skadorna
c. Känner du dig tillräckligt trygg för att  

återvända hem?

Kroniska symptom, Psykisk nedstämdhet eller 
Utåtagerande:
Bedömer du att dina symptom/problem kan ha 
något samband med din livssituation?
Om ja:
a. På vilket sätt?
b. Upplever du ofta stress/oro/rädsla?

Frågor om våld till barn - Anpassa frågorna efter 
ålder och mognadsgrad. 

Inledningsvis prata i allmänna termer, exempelvis 
”Jag träffar många barn och jag vet att en del barn 
upplever saker som de inte ska behöva uppleva.” 

Ställ frågor som är konkreta och ge exempel på 
utsatthet.
a. Har någon slagit dig?/Har någon gjort dig illa?
b. Är du rädd för någon hemma?
c. Har någon tagit på dig på ett sätt som inte 

känns okej?
d. Finns det saker du vill göra som du inte får? 
e. Finns det saker du inte vill göra som du  

tvingas till?


