Riktlinje
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Rutiner kliniskt arbete
Giltig fr.o.m: 2020-01-07
Giltig t.o.m: 2023-10-15
Faktaägare: David Aldén, Sektionsledare Ambulansverksamheten
Fastställd av: Stefan Engdahl, Verksamhetschef Ambulansverksamheten
Revisions nr: 3
Identifierare: 45033

Våld i nära relation och barn som far illa Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet

För utförlig information och stöd för handläggning, se Region Kronobergs
handlingsplan Våld i nära relation och barn som far illa:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/vald-i-nara-relationeroch-barn-som-far-illa/

Vuxen:
Vuxna som utsatts för våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld,
”hedersrelaterat våld” samt materiellt våld.






Bedöm och behandla skador som patienten söker för.
Vid misstanke om våld eller övergrepp försök få patienten att prata om sin
situation utan att använda uttryck såsom misshandel eller liknande.
Stöd patienten, våga lyssna och uppmana till att anmäla händelsen.
Erbjud vidare kontakter via sjukhuset, exempelvis kurator, vårdprogram med
mera.
Misstankar om vanvård och/eller misshandel ska överrapporteras muntligen
till mottagande enhet.

Speciellt att tänka på



Om den vuxna patienten ger sitt medgivande ska hjälp ges för att anmäla.
Anmälan sker till polisen.
Om den våldsutsatta inte ger ett medgivande till polisanmälan kan anmälan
göras utan medgivande. Förutsättningen är att det handlar om grov
misshandel, våldtäkt och olaga frihetsberövande som kan ge mer än ett års
fängelse (rådgör med polis eller åklagare om detta är oklart i det enskilda
ärendet) kan lämnas till polisen utan hinder av sekretess, i enlighet med
riktlinjerna för Polisanmälan/rättsintyg. Det finns dock ingen anmälningsplikt.
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Barn:
Med barn som far illa menas barn upp till 18 års ålder som utsätts för någon form av fysiskt,
psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat” våld
eller annat utnyttjande samt omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit med
om våld i hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som dött
oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende.
ANMÄLA VID MISSTANKE OM ATT BARN FAR ILLA
Om barn under 18 år är utsatta för våld eller lever i en familj där det förekommer
våld är all hälso- och sjukvårds- och tandvårdspersonal alltid skyldiga att genast
anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453).












Bedöm och behandla skador som patienten söker för.
Vid misstanke om våld, övergrepp eller ogynnsam miljö för barnet görs
anmälan till respektive kommuns socialtjänst. Anmälan från
ambulanssjukvården görs av avdelningschef för verksamheten. Underlag för
denna anmälan lämnas av berörd personal. En anmälningsblankett till
socialtjänst i aktuell kommun finns i ambulansverksamhetens gruppkatalog
under gemensamt, alternativt i Cosmic.
Vid osäkerhet om du ska anmäla finns möjlighet att konsultera socialtjänsten
utan att uppge barnets namn. Om barnets namn uppges räknas samtalet
som en anmälan.
Det finns också en pärm märkt ”Barn Orosanmälan” på ambulansstationerna
i Ljungby och i Växjö. I denna finns mer material som man kan använda.
Vid akuta tillfällen kan anmälan göras direkt av ambulanspersonal till
respektive kommuns socialtjänst. Vardagar kontaktas socialtjänsten (se länk
nedan) och övrig tid förmedlas kontakt med socialjour via SOS Alarm.
Vid akut överhängande risk för barnets hälsa kontaktas polis för vidare
handläggning. Barnet kan även tas omhand enligt nödvärnsrätten.
Beakta barns behov av information, råd och stöd.

Kontaktuppgifter socialtjänst och andra externa aktörer:
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/d3df2aa160924fbda5109f59e8da3
266/socialtjanst-och-andra-aktorer-i-lanet.pdf

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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