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Uppdrag 2018-05-21 till VKV och fastställd av hälso-och sjukvårdsdirektören i 

Västra Götalandsregionen, november 2019.  

Regional medicinsk riktlinje för Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive 

kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra 

Götalandsregionen.  

Länk https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/ 

VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer fick i 

uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram Regional medicinsk riktlinje för 

patienter som utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive 

kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap. 

Syfte                                                                                                                                                  
Att standardisera och förbättra rutinerna så att fler patienter som utsätts eller har varit 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, 

barnäktenskap och tvångsäktenskap ska identifieras och erbjudas skydd, stöd och 

behandling. 

Referensgrupp – 15 personer                                                                                                
Förlossning, Folktandvård, Drottning Silvia barn och ungdomssjukhus, Ungdomsmottagning, 

Habilitering &Hälsa, Central barnhälsovård, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, 

Barnmorskemottagningar, Kvinnoklinik, Barnskyddsteam, Vulvamottagning, Angereds 

Närsjukhus, Flyktingmedicinsk mottagning och Mödrahälsovård. 

Utökad referensgrupp – 2019-01-17                                                                               
Delar av arbetsgrupper från Polis, Åklagare, Dialoga kunskapscenter, Elevhälsan, 

Jämställdhetsmyndigheten, Gryning, Länsstyrelsen och Socialtjänsten Angered. 

Våren 2019 

Färdigställande av utkast till RMR. Kontakt med Koncernkontoret. Remissrunda 2019-05-03 – 

2019-06-02 ut till hela hälso- och sjukvården. Remissvar – 13 st. 

Innehåll för RMR som har en särskild mall 

• Syfte, Bakgrund, Diagnoskoder, Utredning och handläggning, KVÅ-koder  

• Hälsokonsekvenser, Personer, utöver flickor och kvinnor som behöver uppmärksammas 

särskilt  

• Att ställa rutinmässiga frågor om våld  

• Vid misstanke om HRV  

• Riskbedömning  

• Uppföljning  

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/
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• SIP, Lokala rutiner, Uppföljning av riktlinje 

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

RMR – särskild mall  

Bilagor  

Referensinformation  

- Lagstiftning och styrande beslut  

-Riktlinjer och rutiner i VGR  

- Utökad information om HRV  

- Kontaktuppgifter och stöd  

- För personal  

-För patient  

- Tolk 

RMR – särskild mall  

Bilagor  

Kompetenshöjning och utbildning personal 

- Handledning  

- Utbildningar, webbutbildningar. workshops  

Mallar  

- Kroppsmall  

- Anmälan om barn och unga som far illa  

- Förslag på innehåll i lokal rutin 

RMR – särskild mall  

Bilagor  

• Hedersrelaterat våld och förtryck  

• Att leva i en hederskontext  

• Personer, utöver flickor och kvinnor, som behöver uppmärksammas särskilt  

• Könsstympning av flickor och kvinnor  

• Barnäktenskap och tvångsäktenskap  

• Så kallat oskuldsintyg 
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VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

RMR – särskild mall  

Bilagor  

• Anmälan barn – socialtjänst och polis  

• Dokumentation  

• Undantag från direktåtkomst  

• Sekretessgenombrott vuxna - polisanmälan  

• Samverkan  

• Förslag på innehåll i lokal rutin 

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

 


