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”För att patientsäkert kunna journalföra våldsutsatthet finns en särskild anteckning för detta. Anteckningen skyddas från e-tjänsten Journalen. Det är viktigt för
att undvika att obehöriga tar del av informationen, vilket det finns en ökad risk för i en våldsmiljö.
Anteckningen avser barn och vuxna och utgår från en uppdelning av våld i sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. För mer information, se regionalt vårdprogram
mot våld i när relationer (länka www.skane.se/valdinararelationer) ”

Manual för Våld i nära relationer
Term
Instruktion

Beskrivning

Aktuell våldsutsatthet

Tidigare våldsutsatthet

Våldet har berört barn

Kommentar

Typ

Val

Flervalsterm där det finns möjlighet Se vårdprogram mot våld i nära relationer
att dokumentera efter varje val
för hur våldsutsatt lämpligen dokumenteras

Flerval

Nej
Fysiskt våld
Psykiskt våld
Sexuellt våld

Flervalsterm där det finns möjlighet Se vårdprogram mot våld i nära relationer
att dokumentera efter varje val
för hur våldsutsatt lämpligen dokumenteras

Flerval

Nej
Fysiskt våld
Psykiskt våld
Sexuellt våld
Nej
Ja, orosanmälan görs

www.skane.se/valdinararelationer

Ange om barn i patientens närhet har
bevittnat/utsatts för våld. Då ska alltid
orosanmälan skickas.
Det finns möjlighet att i fritext beskriva
våldet mot barn. Beskriv gärna om barnet
bor med våldsutövare och om
vårdnadshavare är underrättad om att
orosanmälan har gjorts.

Enval
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Term

Beskrivning

Åtgärd vid
våldsutsatthet

Information vid
våldsutsatthet

KVÅ-kod

Kommentar

Typ

Val

Flervalsterm där det finns möjlighet
att dokumentera efter varje val

Flerval

Flervalsterm där det finns möjlighet att
dokumentera efter varje val

Flerval

Orosanmälan skickad
Fotografering av skador utförd
Spårsäkring, sexuellt övergrepp
Socialtjänst involverad
Polis involverad
Polisanmälan gjord
SIP-plan upprättad
Somatisk vård erhållen
Uppf. samtalskontakt bokad
Uppf. somatisk kontakt bokad
Remiss skickad till
:
Kvinnofridslinjen
Kvinnojour
Socialtjänst
BRIS, Barnens rätt i samhället
Polisen
RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren
:

Åtgärdskod
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