Att ställa frågan om våld med hjälp av formuläret
Våld i familjen (VIF)
Om mamman och/eller barnet är utsatt för uppenbart fysiskt våld, och i
behov av akut stöd och skydd, erbjud henne att stanna kvar på
vårdcentralen/BVC.
Kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.




5-10 procent av alla barn har någon gång under sin uppväxt upplevt att den ena föräldern
slagit den andra.
BVC informerar alla föräldrar om att det inte är bra för ett barn att växa upp i familjer där det
förekommer våld.
Det är frivilligt att fylla i formuläret.

När mamman fyllt i formuläret, förslag på efterföljande frågor:
Vid inget utfall (nej på samtliga frågor)
 Hur kändes det att fylla i formuläret?
 Var det något som du tyckte kändes svårt att svara på?
Om ja på någon fråga, men ej nära i tid eller nuvarande parförhållande
 Jag ser att du kryssat för ja här. Vill du berätta mer om det?
 Tror du att det påverkar dig idag?
Om ja på någon fråga i nuvarande relation
 Jag ser att du kryssat för ja här/att du känner dig otrygg i ditt nuvarande förhållande, vill
berätta mer om det?
 Hur länge har det varit så här?
 Har du berättat det för någon annan?
 Har dina barn varit närvarande när din partner slagit/skrikit/hållit fast/knuffat/hotat/ kränkt/
skrämt dig?
 Om nej, var befann de sig?
 Jag vill att vi ses här hos mig om en till två veckor1 så att vi kan prata vidare. Det är inte bra
för ditt/dina barn eller för dig att fortsätta leva i ett förhållande där det förekommer kränkningar och hot.
Tänk på att informera mamman om vad du dokumenterar i hennes journal, men att det inte kommer
att synas i ”Min journal på nätet”.
Se telefonnummer nästa sida
1

Inför nästa besök, rådgör med din MBHV-psykolog, socialtjänsten eller socionom på din vårdcentral, hur du
skall gå vidare och på vilket sätt familjen skall få fortsatt stöd.

Barnhälsovårdsenheten
2019-08-30, telefonnummer uppdaterade 2020-08-20

Du kan alltid konsultera din MBHV-psykolog eller socialtjänsten om hur du skall gå vidare!
Telefonnummer
Socialtjänsten
 Askersund 0583-820 50
 Degerfors 0586-481 40
 Hallsberg 0582-68 53 04
 Hällefors 0591-643 20
 Karlskoga 0586-611 84 och 0586-617 73
 Kumla 019-58 80 00
 Laxå 0584-47 31 00
 Lekeberg 0585-487 00
 Lindesberg 0581-810 00
 Ljusnarsberg 0580-805 76
 Nora 0587-810 00
 Örebro, Centrum mot våld, 019-21 36 12 (för personer utsatta för våld i nära relation)


Socialjour 019-14 93 50 eller 019-21 41 05 (efter kl.16.30)




Kvinnohuset Örebro 019-14 41 99
Kvinnohuset Karlskoga 0586-395 00

Dygnet runt telefon
 Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
I mindre brådskande situationer kan man konsultera
 Socialtjänst
 MBHV-psykolog
 Distriktsläkare på din vårdcentral
 Familjerådgivningen
Ärendet kan vara anonymt.
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