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Våld i nära relationer ska tas upp 
inom social- och hälsovården
Alla yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården är skyldiga 
att ingripa mot våld i nära relationer. Institutet för hälsa och välfärd 
rekommenderar att blanketten för kartläggning av våld i nära 
relationer används i alla social- och hälsovårdstjänster som en del av 
kartläggningen av alla klienters situation. 

Våld i nära relationer påverkar 
välbefinnandet
Offer för våld i nära relationer söker vanligen hjälp inom hälso- och sjuk-
vården. En del söker hjälp för fysiska skador, och en del för indirekta följder, 
såsom depression, ångest, sömnlöshet eller användning av alkohol och 
droger. Det är bara ett fåtal offer som kan eller vill söka hjälp för själva 
våldet. 

Våld i nära relationer påverkar människors hälsa, välbefinnande, säkerhet 
och funktionsförmåga på många olika sätt. Att våld inte identifieras är en 
riskfaktor för en framgångsrik vård och offrets säkerhet.

Med tanke på klienten är det viktigt att ta upp frågan om våld även om det 
inte ingår i tjänsten eller är den egentliga orsaken till besöket. Arbetet är 
mest effektivt när frågan om våld tas upp med alla klienter. 

Systematisk kartläggning av våld i nära 
relationer 
Systematisk kartläggning av våld i nära relationer är ett verktyg för att 
upptäcka våld även i de fall där det inte finns några synliga tecken på våld 
eller där klienten själv inte kan be om hjälp. 

Att frågan tas upp leder inte nödvändigtvis till att klienten genast berättar 
om våldet, men det ger möjlighet till att diskutera frågan, ge information 
och presentera tillgängliga tjänster. Det är en professionell intervention för 
att bryta våldsspiralen.

Utgångspunkten för alla social- och hälsovårdstjänster är att klienter som 
upplevt våld i nära relationer ska identifieras och att de snabbt får hjälp 
och vård för den kris som orsakats av våld. För att hjälpa offret, våldsutöva-
ren, barnen och hela familjen gäller det att utarbeta en övergripande plan 
och följa upp hur planen implementeras. 

Som verktyg för att ta upp frågan om våld används blanketten för kart-
läggning av våld i nära relationer.
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FRÅGA!
•	 Social- och 

hälsovårdspersonalen 
möter både våldsoffer och 
våldsutövare.

•	 Alla yrkespersoner inom 
social- och hälsovården är 
skyldiga att ingripa mot 
våld i nära relationer.

•	 Det finns redan modeller 
för att kartlägga och ingripa 
mot våld.

•	 Modellerna för det 
våldsförebyggande arbetet 
måste införas i alla social- 
och hälsovårdstjänster. 

•	 Det är tillåtet och 
nödvändigt att diskutera 
våld i nära relationer. Det 
är det enda sättet att 
förebygga våld.
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Esimerkkinä päihde- ja  
mielenterveystyö

Reetta Siukola
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väkivaltaan?
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Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan päivittäin lähisuhde-
väkivaltaa kokeneita naisia, miehiä, lapsia ja perheitä sekä 
väkivallan tekijöitä. Osa hakee apua väkivallan fyysisiin vammoi-
hin, osa puolestaan välillisiin seurauksiin, kuten masennukseen, 
ahdistukseen, unettomuuteen tai päihteiden käyttöön. Vain 
harva osaa tai haluaa hakea apua itse väkivaltaan. 

Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen on tärkeää etenkin päihde- 
ja mielenterveyspalveluissa, joita käyttävät ovat tutkimusten 
mukaan kokeneet lähisuhdeväkivaltaa muuta väestöä useam-
min. Heidän joukossaan on myös enemmän lähisuhdeväkivaltaa 
käyttäneitä henkilöitä. Uhrin oikea-aikaisen avun saaminen 
riippuu usein siitä, ottaako sosiaali- ja terveydenhuollon  
ammattilainen asian puheeksi vai ei.

Tämä opas käsittelee lähisuhdeväkivaltaan puuttumista osana 
jokaisen asiakkaan kohtaamista. Kirja sisältää monipuolisesti 
tietoa lähisuhdeväkivallan teemoista sekä konkreettisia väli-
neitä varsinaiseen asiakastyöhön. Julkaisu ohjaa ammattilaisia 
kysymään väkivallasta kaikilta asiakkailta.

Oppaan esimerkit ovat päihde- ja mielenterveystyöstä, mutta se 
soveltuu hyvin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisten käyttöön.
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Blankett för kartläggning 
av våld i nära relationer 

Ett verktyg för att kartlägga 
klientens erfarenheter av våld i 
nära relationer och för att pla-
nera åtgärder.

Mer information om 
våld i nära relationer 
för social-, hälso- och 
sjukvårdspersonalen 

www.thl.fi/kasvunkumppanit 
> Työn tueksi > Lähisuhde- ja 
perheväkivallan ehkäisytyö  
(på finska)

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef 
Helena Ewalds

E-post:
fornamn.efternamn@thl.fi
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Ingrip mot våld i nära relationer

För att kunna införa en systematisk 
kartläggning av våld i nära relationer 
förutsätts det att

•	 ledningen fattar beslut om att införa en systematisk kartläggning och 
att ta fram verksamhetspraxis för alla tjänsteorganisationer 

•	 personalen får regelbunden utbildning i frågor som gäller våld i nära 
relationer

•	 tjänstestigarna koordineras och tas fram i samarbete med olika aktö-
rer inom området: vilka åtgärder ska vidtas när våld förekommer? 

•	 det finns enhetlig registreringspraxis för våld i nära relationer.

	  
Blankett för screening och kartläggning av 
närståendevåld (1) 

	  
Klientens/patientens namn:_______________________________________ Personbeteckning:_________-__________  

Verksamhets-/vårdenhet:_________________________________________ 

Anställd:   

Datum: _____________________________________________________________________ 
	  

Screeningsfrågor 
	  

1 Har du i en nära relation* i något skede av ditt liv varit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller blivit illa 
behandlad? 

	  

Ja Nej 
	  

2 Påverkar det våld du upplevt fortfarande din hälsa, ditt välbefinnande eller dina möjligheter att bemästra ditt liv? 
 

Ja Nej 
	  

3 Förkommer det för närvarande fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller dålig behandling i dina nära relationer? 
	  

Ja Nej 
	  

Om svaret på 2 eller 3 är JA ska du ställa följande kartläggningsfrågor: 
	  

Kartläggningsfrågor 
	  

1 Hurdant närståendevåld har du upplevt? 
	  

fysiskt våld (t.ex. att knuffa, slå, sparka, lugga, dunka huvudet mot föremål, klösa, riva, att skaka spädbarn, använda skjut- 
eller eggvapen, hota om fysiskt våld) 

	  
psykiskt våld (t.ex. att underkuva, kritisera, kalla vid öknamn, visa förakt, kontrollera, begränsa det sociala umgänget, visa stark 
svartsjuka, isolera, förstöra saker, skada husdjur eller till exempel att hota med självmord) 

	  
sexuellt våld (t.ex. våldtäkt, våldtäktsförsök eller påtryckningar för att förmå en person till olika former av sexuellt umgänge eller 
att tvinga till sex, hot om sexuellt våld, sexuellt förakt, tvinga någon till pornografi, förbjuda användning av preventivmedel, tvinga 
till abort, begränsa den sexuella självbestämmanderätten) 

	  
illa behandling eller försummelse (t.ex. att lämna ett barn, en åldring eller funktionshindrad utan vård, hjälp eller omsorg i situationer när 
han/hon är beroende av det, att skada en annan person med läkemedel, droger, kemikalier eller lösningsmedel.)  

	  

ekonomiskt våld (t.ex. hindra självständig penninganvändning, hindra deltagande i ekonomiskt beslut eller tvinga någon att ge sina 
egna pengar till någon annan, hota med ekonomiskt våld eller utpressning) 

	  
kulturellt eller religiöst våld (t.ex. tvinga på någon en religiös övertygelse, hota med våld eller utöva våld med hänvisning till 
religion eller kultur, exempelvis s.k. hedersvåld, hota med saker som hör till religionen) 

	  
2 När har du senast varit utsatt för sådant närståendevåld som du beskriver? 

senaste dygn vecka månad år någon gång tidigare 
	  

3 Hur ofta har du utsatts för närståendevåld? 
	  

bara en gång flera gånger många gånger ständigt 
	  

4 Vem eller vilka har utövat våld mot dig? 
	  
	  

5 Den här frågan ställs bara om närståendevåld förekommer för närvarande. 
Finns det i din familj minderåriga barn som har utsatts för våld?  

Ja Nej 

6  Den här frågan ställs bara om klienten/patienten är gravid. 
Har din make utsatt dig för våld under graviditeten? 

Ja Nej 
	  

*)  Med närstående avses klientens/patientens familjemedlemmar, släktingar eller partner eller andra personer i jämförbara beroendeförhållanden eller i mycket nära 
känslomässiga relationer. 

FRÅGA ALLA OM VÅLD I NÄRA RELATIONER
1. Har någon närstående person någonsin uppträtt våldsamt mot dig?
2. Påverkar detta ditt liv nu?
3. Förekommer det för närvarande våld i dina nära relationer? 

Fråga och lyssna
A. Fråga rakt ut om våld och  
 berätta varför du frågar.
B. Lyssna med empati och ge  

information.

Verktyg

Blankett för kartläggning 
av våld i nära relationer

VIDTA FORTSATTA ÅTGÄRDER
Efter att våldet identi erats är följande steg att bedöma hur farlig situationen 
är för o�ret och barnen. Dessutom ska man avtala om vilken aktör som ska 
stå för den totala servicen. 

Agera
C. Trygga klientens säkerhet och 

vidta andra akuta åtgärder.     

D. Planera fortsatta åtgärder,  
ge anvisningar och följ upp 
situationen.  

 

Verktyg
Säkerhetsplan 

Riskbedömning av   
allvarligt våld 

Verktyg för registrering


