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En mall för utarbetande av handlingsplan för personal som möter
personer som har normbrytande intellektuella funktionsvariationer.

1. Vid pågående brott ring 112!
– Följ instruktioner från polis och ambulanspersonal.

– Informera dem om att personen som har blivit utsatt har en normbrytande intellektuell
funktionsvariation, förutsatt att personen själv vill det.

– Följ med till sjukhus och stötta och förklara vad som ska hända.

– Informera ansvarig chef.

2. Vid misstanke om övergrepp:
FRÅGA – LYSSNA – OBSERVERA – DOKUMENTERA

– Anteckna vad den som har blivit utsatt säger, men även vilka frågor du själv ställer.

– Ställ så öppna frågor som möjligt, så att du inte påverkar personen för mycket.

– Använd eventuellt Bildsamts Reda ut-häfte om våld. Kolla igenom det ordentligt själv innan du
använder det.

– Du ska inte förhöra eller utreda. Det är polisens ansvar.

3. Kontakta närmaste chef och berätta
– Berätta om det som hänt eller om dina misstankar.

– Chefen ska ta ärendet vidare. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan hjälpa till med
bedömningar.

– Kontakta anhöriga eller samråd med god man.

– Hur skyddar vi personen mot eventuella nya övergrepp?

HANDLINGSPLAN
VID SEXUELLT VÅLD

– VID MISTANKE OM OCH VID AKUT LÄGE

https://nagotharhant.se/sites/default/files/2020-09/Bildsamt%20_%20Reda%20ut-hafte.pdf
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4. Kontakt med sjukvård och polis
– Kan och vill personen som utsatts göra en polisanmälan?

– I första hand är det alltid personen själv som ska göra anmälan, med hjälp av chef, personal,
god man eller anhöriga.

– Använd Film: Anmäla till polisen för att förklara hur det kan gå till att göra en polisanmälan.

– Se till att den som blivit utsatt får information om rätten till målsägandebiträde.

– Begär instruktioner om läkarundersökning och hur annan bevisning säkras, så att du kan
förklara för den som ska undersökas. Som förberedelse kan ni se på Film: Sjukhuset.

– Förklara för personen som blivit utsatt att hen inte ska duscha innan undersökning på sjukhus
har gjorts, så att sjukhuset kan spårsäkra.

– För bättre handläggning av ärendet informera att personen har en normbrytande intellektuell
funktionsvariation, förutsatt att personen själv vill det.

5. Bevissäkring (görs av polisen)
– Alla kläder som skall spårsäkras/bevissäkras skall förvaras var för sig i olika papperspåsar eller
lämnas kvar på plats.

– Blanda inte omhändertaget material från olika personer i samma påse.

– Se till att den som har blivit utsatt inte duschar innan spårsäkring gjorts.

6. Enhetschefen/arbetsgivaren bör ansvara för och erbjuda:
– Stöd till personen som blivit utsatt.

– Stöd till anhöriga.

– Stöd till personal i form av handledning.

7. Enhetschef/arbetsgivare ska ansvara för att det
görs en åtgärdsplan, eventuellt tillsammans med personal
– Hur skyddar vi personen mot eventuella nya övergrepp?

– Vad behöver personen för slags fortsatt stöd?

– Ta fram rutiner som ökar tryggheten på till exempel boendet.

– Återkommande uppföljning kring personens situation och mående.

– Utvärdering och förbättring av åtgärder.

8. Tala inte med någon obehörig
– Tänk på att respektera integriteten hos den som har blivit utsatt.

– Brottsutredningen kan påverkas negativt om obehöriga får kännedom av vad som har hänt.

https://nagotharhant.se/film-anmala-till-polisen
https://nagotharhant.se/film-sjukhuset

