
Checklista - Att rutinmässigt använda frågeformuläret - 7 frågor om våld (FOV) vid enskilda 

besök inom NNS och Samordningsförbundens nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld 2019 - 2021. 

1. Informera om varför verksamheten använder ett frågeformulär om våld:                            
”Vi vet idag att det finns ett starkt samband mellan tidigare våldserfarenheter och en senare psykisk 

och fysisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Därför deltar vår verksamhet i ett nationellt projekt 

som innebär att vi använder ett frågeformulär om våld. Att få kunskap om det starka sambandet 

mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare psykisk och fysisk ohälsa innebär en möjlighet att 

få tillgång till skydd, stöd och behandling när detta är aktuellt. Frågorna om våld utgör en allmän 

folkhälsofrämjande insats.” 

2. Informera om vad psykiskt, fysiskt och sexuellt våld är:                                                          

Exempel på PSYKISK VÅLD är att varit utsatt för eller att man utövat: hot, kontroll, förnedring, 

trakasserier, kränkningar, maktutövning, könsstympning, tvångsäktenskap, digitala hot eller på 

andra sätt. 

Exempel på FYSISKT VÅLD är att varit utsatt för eller att man utövat: slag, sparkar, knuffar, stryptag, 
könsstympning, skada med tillhygge eller på andra sätt.  

Exempel på SEXUELLT VÅLD är att varit utsatt för eller att man utövat: Sexuella kränkningar som kan 
vara verbala eller fysiska, pressad till/pressat någon att delta i sexuella handlingar mot den personens 
vilja, våldtäkt, att tvingas se på porrfilm, agera som på porrfilm, digitala övergrepp, könsstympning, 
tvångsäktenskap eller på andra sätt utsätta/utsättas för olika övergrepp.  

ATT SOM BARN se och/eller höra psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld mellan närstående är barn- 
misshandel. Att själv bli utsatt för ett direkt våld är barnmisshandel och påverkar den psykiska och 
fysiska hälsan negativt, ohälsa kan utvecklas senare i livet, långt efter att våldet upphört. 

3. Informera om din anmälningsskyldighet enligt kap 14 § 1 Socialtjänstlagen: 
”All personal som möter vuxna och barn i sitt yrke har en anmälningsplikt. Detta innebär att om vi får 

kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa på något sätt så är vi skyldiga att ta 

kontakt med socialtjänsten.” 

4. Lämna ut frågeformuläret och besökaren fyller i FOV (Frågeformulär om våld)                          
”Du kommer nu att få ett frågeformulär med 7 frågor om våld som du fyller i och som vi sedan följer 

upp i vårt samtal.” 

5. Handläggning sker utifrån besökarens svar; erfarenhet eller ej erfarenhet av våld 

Besökaren har ej erfarenhet av våld 

1. Upplys besökaren om att frågeformuläret om våld (FOV) kommer att kunna lämnas vid fler 

tillfällen inom verksamheten. 

2. Lämna ut broschyrer om vilka stöd och behandlingsverksamheter som finns lokalt och 

nationellt och oberoende av hur besökaren har svarat på frågorna om våld. Den åtgärden 

utgör en folkhälsofrämjande insats för både den aktuella besökaren och dennes omgivning 

då vi vet att kunskapen om det starka samband som finns mellan tidigare våldserfarenheter 

och en senare psykisk och fysisk ohälsa är starkt begränsad inom hela befolkningen. 

3. Gå vidare med besöket utan vidare frågor om våld. 

4. Spara det ifyllda frågeformuläret om våld (FOV) i en pärm som låses in. 

5. Skriv in i besökarens journal eller liknande att frågeformuläret om våld (FOV) är besvarat. 



Besökaren har erfarenhet av våld. Utsatts för våld eller utövat våld som vuxen. 

1. Tala vidare om besökarens svar och följ upp med ytterligare frågor. Tex. Är det ett pågående våld 

eller är det ett tidigare våld? Har besökaren fått några insatser från andra verksamheter? Hur tänker 

besökaren kring det våld som har varit eller som är pågående? Är du utsatt eller utsätter du någon 

för våld? Förekommer det hot? Är besökaren rädd för någon eller för sitt eget beteende och sin 

ilska? 

2. Finns det ett behov av skydd? Kan besökaren återvända hem? Vid behov av skydd, kontakta 

socialtjänsten.  

3. Anmäl till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Dvs. att det finns barn i familjen där det 

förekommer ett pågående våld. 

4. Besökaren har själv utövat våld (kryssat ja på fråga 7 i FOV, frågor om våld) 

Bemötandet och omhändertagandet är avgörande för besökarens upplevelse och förmåga att 

berätta om eventuellt våldsutövande. Var trygg, lugn och bekräftande. Det kan vara första gången 

besökaren berättar för någon om sitt våldsproblem och det kan finnas oro hos besökaren för hur du 

som fått svaren kommer agera. Så, bekräfta det goda i att besökaren nu fyllt i formuläret, detta 

innebär hopp om förändring. 

5. Lämna ut broschyrer om vilka stöd och behandlingsverksamheter som finns lokalt och nationellt 

och oberoende av hur besökaren har svarat på frågorna om våld. Att lämna ut information om lokala 

och nationella stöd och behandlingsinsatser utgör en folkhälsofrämjande insats för både den aktuella 

besökaren och dennes omgivning då vi vet att kunskapen om det starka samband som finns mellan 

tidigare våldserfarenheter och en senare psykisk och fysisk ohälsa är starkt begränsad inom hela 

befolkningen. 

6. Erbjud nytt samtal. 

7. Spara det ifyllda frågeformuläret om våld (FOV) i en pärm och lås in. 

 Glöm inte att fylla i: 

Datum, ort, Samordningsförbund, verksamhet (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvård (vårdcentral eller vuxenpsykiatri).  

Kön (kvinna, man eller annat) och vilken gång i ordningen som besökaren har fyllt i 

frågeformuläret: 1:a O, 2:a O, 3:e eller fler gånger O 

8. Dokumentera i besökarens journal eller liknande att frågeformuläret om våld (FOV) är besvarat 

samt kort om det som har framkommit under samtalet. Se nedanstående förslag på dokumentation. 

Exempel på dokumentation i journal eller liknande? 

”Rutinfrågor om våld har genomförts idag, ingen åtgärd.”  

”Rutinfrågor om våld har genomförts idag. Samtal, uppföljning pågår.”  

”Rutinfrågor om våld har genomförts idag. Hotbild finns, uppföljning pågår.” 

”Rutinfrågor om våld har genomförts idag. Anmälan gjord och/eller Socialjour/stöd/ 

behandlingsverksamhet kontaktas.” 

 



Telefonnummer vid akut handläggning eller behov av annan insats: 

Socialtjänst _________________________________________________________________________ 

Socialjour (efter kontorstid och under helger) _____________________________________________ 

Vårdcentral ________________________________________________________________________ 

Kvinno-/Tjejjour _____________________________________________________________________ 


