
Att ställa frågor om våld  
– utbildningsmaterial för tandvården   

Film 11 Nybesök och undersökning hos tandläkare eller tandhygienist 
Tandvården har ofta regelbunden kontakt med en patient under många år, vilket ger goda 
möjligheter att etablera en relation. Verksamheten kan därför spela en nyckelroll när det 
gäller att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador som 
orsakats av våld. 

Förutom tandskador och skador i ansiktet kan olika typer av våld leda till bettfysiologiska 
besvär, sämre tandhälsa och tandvårdsrädsla. En våldsutsatt patient kan också dra sig för 
att söka tandvård på grund av sämre ekonomiska förutsättningar eller möjligheter att ta 
sig till mottagningen.

Svenska studier visar att de flesta kvinnor inte har något emot att få frågor om våld i 
kontakt med vården. Frågorna kan ställas på ett naturligt sätt i samband med frågor om 
kost och andra hälsofaktorer. Tänk dock på att frågor om våldsutsatthet endast ska ställas 
i enrum med patienten. 

Det är lättare för personalen att ställa frågor om våld om det finns tydliga rutiner både 
om att ställa frågor och att hantera ett jakande svar. 
 
Läs mer

SOSFS 2014:4
Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa (NCK-rapport 2014)

Frågor att diskutera efter filmen:
• Vilka fördelar finns det med att fråga patienterna om våldsutsatthet?
• Vilka möjligheter finns det att ställa frågan om våld enskilt?
• Vilka rutiner finns på din arbetsplats för att hantera svaret om patienten svarar ja på 

frågan? 

Webbstöd för vården

”Webbstöd för vården” är ett nationellt metod- och kompetensstöd för hälso-  
och sjukvården och tandvården. Webbstödet är framtaget av Nationellt  
centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen.

Läs mer på www.nck.uu.se/webbstodforvarden
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Att ställa frågor om våld  
– utbildningsmaterial för tandvården   
Film 12 Planerat besök vid känd tandvårdsrädsla  
Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en 
patient har varit utsatt för eller upplevt våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot 
huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men även tandvårdsrädsla, omfattande karies-
angrepp eller att patienten avbokar vid upprepade tillfällen utan synbar anledning.  

Att patienten har svårt för att genomföra en undersökning eller behandling kan vara en 
signal att beakta. Studier visar att det är vanligt att patienter som varit utsatta för sexu-
ella övergrepp har svårt att genomgå en tandbehandling. Men det är ovanligt att den som 
utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld berättar om detta spontant. Många är inte 
heller medvetna om att symtomen kan orsakas av erfarenheterna av våld. 

Genom att ställa frågor om våld visar tandläkaren att tandvården är öppen för dessa 
problem och kan erbjuda hänvisning och stöd vid behov. Det visar också på en vilja att 
anpassa undersökningen eller behandlingen efter patientens förutsättningar.

Läs mer
Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen (NCK-rapport 2010:4) 
Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården 

Frågor att diskutera efter filmen:
• Hur tror du att patienten skulle ha upplevt undersökningen om frågor om våld inte 

hade ställts?
• Har du mött någon patient som reagerat ovanligt starkt på undersökningen? Vad tror 

du orsakade reaktionen?
• Vad finns det för möjligheter på din arbetsplats att erbjuda stöd?

Webbstöd för vården

”Webbstöd för vården” är ett nationellt metod- och kompetensstöd för hälso-  
och sjukvården och tandvården. Webbstödet är framtaget av Nationellt  
centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen.

Läs mer på www.nck.uu.se/webbstodforvarden
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