
DET GÅR ATT ÅTERHÄMTA SIG FRÅN SEXUELLT VÅLD
Ett brott mot den sexuella självbestämmanderätten är förutom ett brott även ett allvarligt 
samhällsproblem och en tung och traumatiserande händelse för offret. 

Förtroende är avgörande viktigt för känslan av trygghet. När en person utsätts för våld, bryts 
förtroendet. Vid sex bygger handlingarna på frivillighet och de skapar tillfredsställelse. Vid våld används 
däremot ofta kraft och makt, vilket skapar rädsla. En kränkning av sexualiteten kränker personen som 
helhet – både fysiskt och psykiskt – och är därför en särskilt traumatiserande upplevelse.

En våldtäkt kan orsaka offret fysiska skador och smärta, men framför psykiska symtom och sociala 
besvär. Förutom social- och hälsovårdstjänster behöver offret aktiv handledning i rättsliga frågor. En 
person som blivit offer för sexuellt våld behöver mångsidig hjälp, vilket förutsätter samarbete mellan 
yrkespersoner.

FLERA BESTÄMMELSER FÖRPLIKTAR ATT FÖRBÄTTRA TJÄNSTERNA FÖR OFFREN
Finland har förbundit sig till internationella avtal som förpliktar att förbättra den service som erbjuds 
våldtäktsoffer och offer för annat sexuellt våld. Det ska finnas tillräckligt med högklassiga tjänster och 
offret ska kunna få service oberoende av om offret polisanmält våldet eller inte. 

 Europarådets Istanbulkonvention (Fördrag 53/2015)

 Brottsofferdirektivet (2012/29/EU) 

 Ett av målen i regeringens jämställdhetsprogram (2016–2019) är att skapa vårdkedjor  
och  etablera dem som en del av social- och hälsovården.

För närvarande blir för många offer utan den hjälp de behöver. Det finns inte tillräckligt med tjänster 
och tjänsterna har inte samordnats sinsemellan. Att offret får hjälp hänger ofta på offrets egna resurser 
och även på var offret bor. 

VÅRDKEDJA FÖR ATT HJÄLPA OFFREN
Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar för att skapa en regional vårdkedja för våldtäkts- 
offer och offer för annat sexuellt våld. Varje våldtäktsoffer har i det akuta skedet rätt till medicinsk  
och rättsmedicinsk undersökning, vård, psykosocialt stöd och rådgivning i rättsliga frågor. Offren  
uppmuntras att polisanmäla våldet, men en anmälan får inte vara en förutsättning för att offret ska  
få annan service.

Offret ska få multiprofessionell vård och stöd vid en och samma enhet, eller också ska offret 
omedelbart kunna styras till de specialtjänster som behövs. I det fallet iakttas principen där den 
anställda följer klienten till följande service i vårdkedjan. På så sätt säkerställs att offret får det stöd 
som behövs och inte hamnar mellan tjänsterna. Om symtomen fortsätter ska ett långvarigt fortsatt 
stöd säkerställas. Användningen av tjänsterna planeras tillsammans med klienten. 

Utveckla tjänsterna  för   
VÅLDTÄKTSOFFER  
Vad?  

Varför?

Hur? 

FAKTABLAD
Sexuellt våld   • www.thl.fi/sexuelltvald 

http://www.thl.fi/sexuelltvald
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SE TILL ATT KLIENTEN FÅR KONTINUERLIGT STÖD 
Yrkespersonalen hjälper alltid offret att få hjälp för det våld som offret utsatts för, 
oberoende av om våldet uppfyller straffrättsliga kännetecken eller inte. Att klienten får 
hjälp får inte heller vara beroende av om klienten känner eller inte känner den som miss-
tänks för våldet, om klienten till exempel varit alkohol- eller drogpåverkad vid tidpunkten 
för händelsen eller under vilka omständigheter våldet skett. 

En person som blivit utsatt för sexuellt våld ska få vård och stöd som i det akuta skedet 
fokuserar på att 

 skapa en lugn och rofylld miljö och situation

 bearbeta känslor av skuld och skam

 trygga offrets säkerhet

 ge krishjälp/psykosocialt stöd

 undersöka offrets fysiska allmäntillstånd, ge vård vid behov

 ta rättsmedicinska prover och förvara proverna enligt anvisningarna 

 förhindra graviditet och förebygga infektioner

 ge offret rådgivning om rättsskydd och uppmuntra att göra en polisanmälan

 ge information om återhämtningen

 motivera till fortsatt vård och följa klienten till den fortsatta vården

 alltid göra en barnskyddsanmälan och polisanmälan, om offret är under 18 år.

ATT SKAPA EN VÅRDKEDJA

MER INFORMATION I PUBLIKATIONEN
Nipuli S & Bildjuschkin K. Hoitoketju seksuaalisuutta 
loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi (Vårdkedja  
för att hjälpa offer för sexuellt våld; sammandrag på svenska). 
Institutet för hälsa och välfärd. Handledning 5/2016. 
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Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa 
väkivaltaa kokeneen auttamiseksi
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Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa 
väkivaltaa kokeneen auttamiseksi

Raiskauksen tai muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille ei ole Suomessa riit-
tävästi palveluja eikä  olemassa olevia palveluja ole useimmiten koordinoitu  keskenään. 
Valtakunnallisista suosituksista huolimatta yhtenäinen hoitoketju uhrien auttamiseksi 
on luotu vain harvalla alueella. Palvelujen hajanaisuus lisää uhrin riskiä jäädä ilman apua 
ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Hoitoketjun avulla voidaan yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja lisätä yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa sekä alueellisesti että maan kattavasti. Yhteistyö ammattilaisten kesken ja 
yhtenäiset työkäytännöt parantavat hoidon laatua, vapauttavat työntekijöiden resursseja 
hyvään hoitoon ja edistävät hoidon vaikuttavuutta. Alueellisen hoitoketjun luominen 
paljastaa myös mahdolliset puutteet palveluissa ja edesauttaa niiden kehittämistä.

Väkivallan aiheuttaman psyykkisen stressin seurauksia voidaan lievittää kohtaamalla uhri 
sensitiivisesti, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja järjestämällä uhrille tarpeenmukai-
sia palveluja . sekä vähentämällä sellaisten palvelujen käyttöä, jotka eivät vastaa uhrin 
avuntarpeeseen.

Julkaisu soveltuu toimintaohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin 
toimijoille.

ISBN  978-952-302-624-7
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REGIONAL VÅRDKEDJA

Samla aktörerna i regionen 
• till exempel primärvården, den specialiserade sjukvården, den sociala 

servicen, undervisnings- och ungdomsväsendet, polisen, brottsoffer- 
jouren och andra organisationer

Kartlägg nuläget i regionen 
• aktörernas roller i nuläget 
• vilka tjänster finns, vilka fattas 
• hur nöjda är klienterna med servicen

Planera en regional vårdkedja
• säkerställ servicens tillräcklighet och kvalitet 
• beskriv arbetsfördelningen mellan aktörerna och klientens  

väg genom servicen 
• utse ansvariga personer

Dokumentera den regionala vårdkedjan
• en arbetsgrupp dokumenterar vårdkedjan
• alla kön och både akuta och icke-akuta fall tas i beaktande i vårdkedjan  

Etablera vårdkedjan
• informera alla aktörer i regionen och kommuninvånarna om vårdkedjan
• arrangera utbildning 
• avtala om hur genomförandet av vårdkedjan följs upp

Klientens perspektiv i fokus

Yrkespersonalen och 
arbetsenheterna behöver 
utbildning
Utbildningen syftar till att

 öka kunskapen om sexuellt 
våld som fenomen, 
traumatisering hos offer och 
traumareaktioner

 utveckla yrkeskompetensen 
när det gäller att identifiera 
sexuellt våld, ta upp frågan om 
våld, ge offret vård och stöd 
samt ta och förvara prover

 säkerställa att personalen 
känner till de nationella 
tjänsterna och servicen i det 
egna området och kan styra 
klienterna till den service de 
behöver

 skapa fler sätt för 
personalen att identifiera 
förutsättningarna för att själv 
orka och minska risken för 
sekundär traumatisering.
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