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Våld i nära relationer
Universellt, till alla
Hälsosamtal (nyfödd)
Samtal om förekomst av
våld och om hur barn
påverkas av våld i nära
relation
Enskilt föräldrasamtal
Frågeformulär

Riktade insatser I
Uppföljande samtal
inom barnhälsovården
Samverkan/hänvisning
MBHV-psykolog
Socialtjänst/familjevägledare
Kurator/psykolog på
vårdcentralen

Riktade insatser II
Anmälan till socialtjänst
Direkt kontakt utifrån behov
Socialtjänst/Barnahus
Skriftlig anmälan

Stödinsatser lokalt/nationellt
WHO:s definition av våld i nära relationer innefattar alla former av beteenden i nära förhållanden
som innebär fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp och/eller kränkningar Våldet kan förekomma
mot barn och mot vuxna.1
För barn innebär våld i nära relationer att utsättas för våld mellan vuxna eller andra
familjemedlemmar samt att vara utsatt för våld riktat mot egen person. Andelen barn som utsätts för
våld mellan vuxna i familjen uppskattas till mellan 8–11 %. Hälften av barnen som utsatts för våld
mellan vuxna har också själva blivit utsatta för våld. Barn som utsätts för våld i nära relationer, har
generellt en sämre utveckling, psykisk och fysisk hälsa än andra barn. 2 3 4 5 6
När barn utsätts för våld i nära relationer störs barnets anknytning till sina föräldrar. Detta genom
att barnet skräms av hot, våld och otrygghet till sina anknytningspersoner.
Barn i förskoleåldern som utsättas för våld i nära relationer kan uppvisa psykosomatiska symtom
som ont i magen, matproblem, huvudvärk och ont i kroppen. En del får mardrömmar, blir
utåtagerande och rastlösa. Andra blir ängsliga med ett överdrivet föräldraberoende medan andra blir
passiva och upplevs som lugna.7
Vuxna kvinnor och män som i sin barndom utsatts för våld i nära relationer har ökad risk för
depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende i betydligt högre utsträckning än andra. 8 9
10

Barnets rättigheter
Enligt lag 2018:1197 har alla barn rätt till optimal hälsa, liv och utveckling. Alla barn har rätt att
växa upp under trygga förhållanden utan fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, bristande
omsorg, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som tar hand om barnet.
Barnrättsperspektivet innebär åtgärder som förverkligar barnets mänskliga rättigheter, innefattande
samhällets stöd och skydd för barn som riskerar eller är utsatt för brott.11 12 13
Alla barn (0–6 år) har rätt till barnhälsovård, vilket utgår från ett barnperspektiv.
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Förebyggande arbete inom barnhälsovården
Att aktivt samtala och fråga om våld i familjen är ett sätt att förebygga och uppmärksamma
barn som utsätts för våld i nära relationer.
Barnhälsovården (BHV) har en viktig del i det preventiva arbetet för att minska riskerna för att barn
ska fara illa. Genom tidig identifiering av problem i familjen, föräldrastöd och insatser för att öka
föräldrars förståelse för barns behov och utveckling. Samtal med föräldrar om upplevelse av våld i
nära relationer är viktigt för att kunna synliggöra barnets situation. Genom att ge föräldrar stöd och
kunskap inom området kan barnets rätt till en god hälsa och utveckling främjas. Grunden för ett bra
bemötande och omhändertagande av barn och föräldrar som utsatts våld och/eller övergrepp är att
lyssna, fråga och vara lyhörd inför det som sägs. Strävan efter att etablera ett gott samarbete med
familjen får dock aldrig gå före målet att skydda och stödja barnet.14 15 16

Att samtala och ställa fråga om våld på rutin
Som en del i det första hälsobesöket inom barnhälsovården ingår Samtal om våld i nära relationer,
vad våld innefattar och hur det påverkar barns hälsa. Föräldrarna informeras om att frågor om våld
kommer att ställas vid de enskilda föräldrasamtalen inom barnhälsovården och att personal inom
hälso- och sjukvård har tystnadsplikt, men även en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten
vid oro för att ett barn far illa. Detta för att barn och dess föräldrar ska få skydd, stöd och hjälp
utifrån behov.





I samtalet kan följande stödmaterial användas:
Leva med barn. kapitel ”Aldrig våld!”
www.1177.se, rubriken ”Våld och övergrepp”
”Barn har rätt till en uppväxt utan våld” broschyr från VG-regionen

Förslag på formulering vid samtalet:
Vi vet att det är vanligt att det förekommer våld i familjen och vi vet att det påverkar barnets hälsa.
Därför frågar vi alla föräldrar om våldsutsatthet vid minst ett besök på BVC. Om det är så att ni
själva är utsatta eller vet någon annan som är utsatt så är det viktigt att veta att det finns hjälp och
stöd att få.
Det finns en lång tradition av våld som en del i barnuppfostran. I många länder inklusive Sverige är
detta i dag förbjudit enligt lag. Vad tänker ni när jag säger våld?
Fråga om våld, enskilt besök
Tänk på att alltid fråga föräldern i enrum. Använd oberoende tolk/telefontolk vid tolkbehov.
När frågor om våldsutsatthet ställs är det viktigt att definiera vad våld är samt presentera syftet med
frågorna. Informera alltid om anmälningsplikten gällande misstanke om barn som far illa enligt 14
Kap. 1§ SoL.
Förslag på formulering vid samtalet:
Vi vet att det är vanligt att det förekommer våld i familjer och vi också att det påverkar barnets
hälsa (negativt?). Därför frågar vi alla föräldrar om våldsutsatthet vid minst ett besök på BVC. Jag
undrar om du kan tänka dig att besvara några frågor om våld i nära relation?
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Med våld menar vi
-

Fysiskt våld som innebär t.ex. slag, sparkar och knuffar
Psykiskt våld som innebär t.ex. verbala kräkningar, kontroll och isolering
Sexuellt våld i form av sexuella kränkningar, samlag och/eller sexuella handlingar under tvång

Uppföljande samtal utifrån frågeformulär
En viktig del i att fråga om våld är att följa upp svaren. Hur kändes det för föräldern att besvara
frågorna?
Vid utfall på frågorna behöver mer utforskande frågor ställas.
-

Har du någon gång i ditt liv blivit utsatt för våld eller hot av någon person som står dig nära? Som
vuxen eller barn?

Vill du berätta mer om dina erfarenheter av våld?
Är du på något sätt utsatt för våld i dag?
Hur känner du kring det du berättar idag?
Hur tänker du kring ditt föräldraskap utifrån dina upplevelser som barn?
-

Är du för närvarande rädd för din partner eller någon annan närstående person?

På vilket sätt känner du dig rädd?
Vem är du rädd för?
På vilket sätt tänker du att det påverkar dig?
På vilket sätt tänker du att det kan påverka ditt barn?
-

Är ditt barn utsatt på något sätt?

På vilket sätt är ditt barn utsatt? Vill du berätta mer om det?
Är du orolig för att ditt barn inte behandlas väl hemma?

Dokumentation
All dokumentation inom barnhälsovården ska utgå utifrån ett barnperspektiv. I barnets journal ska
barnet hälsa och utveckling och vidtagna åtgärder kunna följas. Uppgifter om förälder
dokumenteras i förälderns journal.
Hälsosamtalet dokumenteras i ”Checklista – Hälsosamtal” - Våld i nära relationer – Genomfört.
Kommentarrutan används utifrån behov.
Enskilt föräldrasamtal, Frågeformulär samt samtal om våld dokumenteras i ”Checklista –
Hälsosamtal - Våld i nära relation, Genomfört.
I kommentarrutan dokumenteras om frågeformulär har använts samt avvikelse vid utfall.
Utfall, dokumenteras under ”Åtgärder”, vid orosanmälan till socialtjänst samt kontakt med annan
instans t.ex. samverkan med socialtjänst enligt tidigare rutin. Hänvisning till kurator, annan instans
och behov av uppföljning inom BHV dokumenteras utifrån vidtagen åtgärd.
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Anmälan till socialtjänsten enligt kap 14 § 1 Socialtjänstlagen (SoL)
Hälso- och sjukvårdens ansvar
Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom barnhälsovården är enligt Socialtjänstlagen (kap 14.
1 a § SoL) skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn
far illa. Det är viktigt att socialtjänsten får kännedom om sådant som kan innebära att ett barn far
illa/riskerar att fara illa.
Så långt det är möjligt bör åtgärderna ske i samråd med vårdnadshavaren, men om det inte är
möjligt måste barnhälsovården hänvisa till sin primära uppgift att verka för barnets bästa även om
misstankarna efter utredning kan visa sig vara felaktig eller icke bevisbara. Vid misstanke om
allvarliga missförhållanden/brott t.ex. barnmisshandel och sexuella övergrepp ska inte
vårdnadshavaren informeras om anmälan.
Både barnet och föräldrarna behöver hjälp när barnet far illa! 17 18
Socialtjänstens ansvar
Socialtjänsten ansvarar för att utreda när barn utsatts för våld, vilket även inkluderar barn som lever
i en miljö där det förekommer våld mellan vuxna. Socialtjänsten ska även bedöma barnets behov av
stöd och skydd samt risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.
Socialtjänsten bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge,
förmyndarskap eller målsägandebiträde.
Socialtjänsten har alltid möjlighet utifrån en anmälan att ge en återkoppling om utredning påbörjat
eller inte. 19 20 21
Barnahus
Barnahus är en verksamhet som är specialiserad på utredningar kring barn som misstänks vara
utsatta för fysik misshandel eller sexuella övergrepp. I ett Barnahus samråder och samverkar
socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri. I
Sörmland finns Barnahus i Eskilstuna och Nyköping. Länets övriga kommuner är anslutna till något
av dessa Barnahus och samverkan sker via samråd. 22
Polisanmälan
Offentligt anställda har alltid en möjlighet att vid misstanke om begånget brott mot ett barns hälsa,
liv, frihet och frid samt vid sexualbrott göra en polisanmälan enligt stöd i Offentlighets- och
sekretesslagen 10 kap. 21§. Detta rekommenderas att alltid göras i samråd med arbetsledaren.
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