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Våld i nära relationer 
- en angelägenhet för alla 



Hälso- och sjukvårdens ansvar 

SOSFS 2014:4 
utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld 
 
Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- 
och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer 



§  Fysiskt 
§  Psykologiskt 
§  Sexuellt 
§  Försummelse 

 

§  … i nära relation = utövaren är någon personen 
har en nära och förtroendefull relation med 
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Brå rapport 2014:8 Brott i nära relationer – En nationell kartläggning 

Kvinnor 

Män 

Barn 
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Att leva med våld i 
nära relation 



Normaliseringsprocess 



Särskilt sårbara 

Svårare att 
•  Att söka hjälp 
•  Att professionella ska förstå  
•  Att berätta om sin utsatthet 
 

Skr.2007/08:39: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot  
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer  

 

§  Ålder 
§  Sexuell identitet 
§  Psykisk- och fysisk 

funktionsnedsättning 
§  Missbruk 
§  Utländsk härkomst 
§  Hedersrelaterat våld 
 



Att vara utsatt för våld  
leder ofta till ohälsa 
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§ Akuta konsekvenser 
à Sårskador, frakturer, tandskador 

§ Långsiktiga konsekvenser 
à Smärta och stress, depression, 
sömnbesvär, rygg- och nackbesvär, 
mag- och tarmbesvär, huvudvärk 

 
Många söker vård för symtom eller 
skador som beror på våldsutsatthet 

Våld och hälsa Nationellt centrum för kvinnofrid 2014:1  



Tandvården kan identifiera 
personer utsatta för våld och ska 
anmäla oro för barn som far illa 
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Tandvårdens ansvar 

14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

Anmälningsskyldighet innebär att  
all oro för att ett barn far illa  

i någon form ska anmälas 
 

- inom vuxentandvård och barntandvård 



Att vara utsatt för våld och 
samband med tandhälsa 
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Oral och dentala aspekter 

•  > 50% skador kring huvud- hals 
•  5-10% skador intra-oralt 
•  Tandvårdsrädsla 
•  Kooperationsproblem 
•  Karies 
•  Dental försummelse 
•  Dåligt självupplevd tandhälsa 

Kvist et al., 2013 
Gustafsson et al., 2007 
Cairnes et al., 2005 
Willumsen T., 2001 
Greene et al 1994;1995 



 
Dental försummelse 

…..då en förälder eller vårdnadshavare 
uppsåtligt ej söker eller fullföljer en 
behandling nödvändig för att garantera 
en god oral hälsa som tillåter funktion 
och frihet från smärta och infektioner…. 

Kellog N. 2009 



Att ställa frågan om våld i ett 
gott bemötande 
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Organisatoriska förutsättningar 

• Rutin för frågeproceduren  

• Utbildning i hur man frågar om våld  

• Frågor ställs i trygg miljö  

• Personalen inger förtroende  

• Rutiner för hänvisning internt och externt   

SOSFS 2014:4 



Barn och föräldrar gör så gott 
de kan och om de inte gör det 

så måste vi fråga varför,  
annars kan vi inte hjälpa 
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