Journal vid misshandel / kvinnomisshandel
Skyddad identitet?

Ja

Civilstånd: Gift
Barn:

Ja

Nej
Sambo
Nej

Särbo

Ensamstående

Antal: _____ Ålder: ___________

Var finns barnen nu? ___________________________________________
Är deras tillsyn ordnad?

Ja

Nej

Finns anledning att kontakta socialtjänsten?

Ja

Nej

OBS! Anmälningsskyldighet enl. SoL § 14 vid misshandel/misstanke att barn far illa.
Är polisanmälan gjord?
Hotbild:

Ja

Ja
Nej

Nej

Medger ej

Mot patient

Mot barnen

Mot annan person

Vem? ____________________________________________

Finns reträttplats?

Nej

Ja

Kontakter
Information: Patienten är informerad om möjliga hjälpkontakter

Ja

Nej

Notera vilka kontakter som tagits:
Ja

Nej

Informationsmaterial utdelat

Kurator
Primärvård
Psykiatri,vuxen
Psykiatri, barn
Polisen
Socialtjänsten
Kvinnojour
Brottsofferjour
Utväg
Pat. vill bli kontaktad
Pat. tar själv kontakt.
Pat. avböjer kontakt

Hur? _________________________

Läkarundersökningen
Undersökningen och samtalet ska ske enskilt, d v s utan närvaro av ev. gärningsman.

Noggrann anamnes:
•

När och på vilket sätt har skadorna uppstått?

•

Även den psykiska reaktionen ska noteras.

•

Fråga om sexuella övergrepp (vid sexuella övergrepp se speciell mall, ev. remiss till
gynekolog).

•

Fråga om slag och sparkar mot huvudet.

•

Fråga om alkohol och mediciner. Det behöver inte betyda missbruk. Det har dock
betydelse för den hjälp som kan behövas.

Noggrann kroppsundersökning:
•

Tänk på att skadorna oftast finns på ställen där de inte syns.

•

Hela kroppsytan undersöks om patienten medger det.

•

I journalanteckningen beskrivs typen av skada, skadans utseende, färg, form, ålder,
läge och storlek (cm x cm).

•

Vid misstanke om skelettskador; röntgenundersökning.

•

Dokumentera även skador som inte skall behandlas.

•

Titta efter skador av äldre datum.

•

Undersök hårfäste och hårbotten.

•

Fotografera skadorna, helfigur och närbilder med måttband på huden. Notera
kroppsdel, sida, datum och ID på fotot.

Kom ihåg:
•

Att titta efter spår och skador på kläderna. Spara eventuellt kläderna i papperspåse.
Uppmana patienten vid hemgång att ej tvätta kläderna om polisanmälan ska göras.

•

Att känslor av skuld, skam, och rädsla kan försvåra för patienten att berätta vad hon
varit med om, likaså om hon befinner sig i chocktillstånd.

•

Att de psykiska följderna av misshandeln ofta är minst lika svåra som de fysiska.

•

Att den psykosociala anamnesen är viktig för bedömning av stöd- och hjälpbehov.

Markera skadorna på figurerna. Notera skade- nummer och fotonummer i tabell.
Skada nr.

Foto nr.

