
Expertnätverket för Malm-modellen 2006

BEMÖTANDE, INTERVJUANDE OCH HANDLEDNING AV 
PATIENT SOM BLIVIT UTSATT FÖR FAMILJEVÅLD ELLER 

VÅLD I EN NÄRA RELATION 

• Bemötande
- Ta hänsyn till att du kan vara den första myndighet för vilken 
   patinten berättar om våldet
-  Kom ihåg att ett olämpligt uppförande i patientens situation kan 
   bero på bl.a. berusning, en chockreaktion och/eller traumatisring 
- Berätta för patienten vad du gör och varför

   varför man gör en intervju
   varför det är viktigt att titta under kläderna
   varför man fotograferar

• Intervju
- Fråga om våldet direkt – också om sexuellt våld
- Skuldbelägg inte patienten – ställ dig negativ till våldet
- Fråga patienten om barnen: var befann de sig då våldet utövades, 
   var befi nner de sig nu och med vem? – tala om att socialmyndig-
   hetern kontaktas då det förekommer våld i hemmet
• Handledning
- Samtala med patienten om hur allmänt våld är och om dess 
   verkningar 

 tala om för patienten att våld har en tendens att 
        upprepas och förråas

- Ge uppmuntrande respons på patientens redogörelse för våldet
 vänta ändå inte snabba avgöranden av patienten   

– sänk tröskeln för att söka hjälp på nytt
- Lämna patienten kontaktinformation om regionala hjälpor gan 
- Uppmuntra patienten att göra en brottsanmälan – familje våld 
   och våld i nära relationer är ett brott
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ANVISNING FÖR ANTECKNINGAR I SJUKJOURNALEN I 
MISSHANDELSFALL 

Använd misshandels- och kroppskarteblanketten som hjälp
1. Beskrivning av händelsen
- Vad, var, när  så noggrant som möjligt datum/klockslag/plats
- Den som orsakat skadan enligt patientens uppgift 
  namn och relation till patienten                                                     
   om det är fråga om okänd/okända antal/kön/medborgarskap
- Gärningssätt/hot 
   varmed, hur, var och hur många gånger (en gång /  x 
         ofta…)
   nämn också eventuellt tillhygge samt
   offrets position i förhållande till utövaren (stod/låg 
        på marken...)
2. Förhandsuppgifter
- Hur patientens identitet konstaterades och källan till förhandsuppgifterna
- På vilket sätt/med vad/med vem kom patienten till den vårdande enheten?
- Första hjälpen/akutvård på händelseplatsen (Se akutvårdsjournalen) 
  var polisen på plats/har brottsanmälan gjorts? 
3. Nuläget
- Undersökningstid
- Fysiskt tillstånd (graviditet, rörelsehämning, tillstånd i förhållande till   
  uppmätta promille)
- Psykiskt tillstånd (ta hänsyn till patientens chockreaktion och tillstånd i   
  förhållande till promillehalten)
  nämn eventuell användning av narkotika/läkemedel som 
        patienten har talat om
- Konstaterade skador: beskriv/mät
  typ av skada/längd/bredd/djup/diameter/ålder/form/riktning 
   använd kroppskarta som hjälp och fotografera så att också 
         måttet syns på bilderna
   om skadorna är fl era kan du i texten ange: Se kroppskarta och 
        fotografi er 
   även skador som inte kräver vård dokumenteras 
         i sjukjournalen/ kroppskartan/fotograferas
4.   Ta ställning
- Var gärningssättet eller skadan/skadorna eventuellt livshotande?
- Föreligger konfl ikt mellan anamnesen och de kliniska fynden? 
  mekanism för hur skadorna har uppstått/skadornas ålder
- Kvarstår eventuella kosmetiska eller funktionella skador? 
   behövs en omvärdering senare av bestående skador? 
   nämn om de bestående skadorna inte kan bedömas i detta 
        skede
-Ta ställning till tiden för eventuell arbetsoförmåga
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