Sexuella övergrepp på män
Berörda enheter
Landstingsövergripande rutin för omhändertagande av vuxna män som offer
för sexuella övergrepp, mottagningar på hälsocentraler samt sjukhus.

Syfte
Genom att tillämpa rutin vid sexuella övergrepp ges förutsättningar att leva
upp till de krav som patienter och samverkande myndigheter har rätt att
ställa på verksamheten.
För att rättssäkra rutiner för provtagning och dokumentation.

Checklista förberedelser
Mottagande undersköterska alternativt sjuksköterska förbereder:
 ”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp”, NCK (Nationellt
centrum för kvinnofrid).
 Provtagningsvagn med febertermometer.
 Rostfri vagn med grön operationsduk.
 Utskrivna id-etiketter (30st) då detta är möjligt.
 Klamydiarör + provtagningsset med svart hatt samt baktlab remiss.
 Blodtrycksmanschett och stetoskop.
 Kemlabrör 1 gult + 2 röda.
 Värna om att den drabbade inte behöver anlända till undersökningsrum
via väntrum, utan om möjligt via annan ingång.
 Vid behov beställ en auktoriserad tolk via telefon, på den drabbades
modersmål.
 Observera att för barn upp till 18 år gäller rutin ”Våld och övergrepp,
barn 0-18 år”.
 Skyddskläder skall bäras vid undersökningen – engångshandskar samt
vitt plastförkläde.

Undersökning
Mottagande undersköterska alternativt sjuksköterska:





Ett professionellt bemötande.
Skriv in den drabbade i VAS under Kirurgkliniken.
Skriv in den drabbades orsak i VAS som ”våldtäkt”.
Utsatta för sexuella övergrepp debiteras ingen avgift för besöket (0kvitto).
 Lämna aldrig undersökningsrummet under undersökning och
provtagning. Använd signalklockan för assistans vid ärenden utanför
rummet.
 Observera att glidslem inte får användas vid undersökning utan endast
vatten vid behov (i förberedelserna kan glidslemmet ställas undan).
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 Öppna plomberad spårsäkringssats på rummet när ansvarig läkare finns
på plats (spårsäkringssats SKA överlämnas av polis, men ska finnas för
eventuell undersökning utan polis på alla sjukhus och hälsocentraler).
 Följ spårsäkringssatsens guide, observera påsarna för män!
 Kasta inte material som inte använts. Spårsäkringssatsen skall vara
komplett vid överlämnande till polisen, oavsett vilket material som har
använts/inte använts.
 Lådan ska inte plomberas efter utförd undersökning utan överlämnas till
mottagande polis.
 Guiden följer den drabbades journal – inte spårsäkringssatsen.
 Patienten ska informeras om möjligheten att spärra journalen.

Innan patienten lämnar
akutmottagningen
Mottagande undersköterska alternativt sjuksköterska:
 Informera den drabbade om att kurator tar kontakt.
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