
 
           Barnhälsovårdsenheten 

    

Rutinfrågor om våld inom barnhälsovården  
 

Svenska  
Våld i en nära relation kan beskrivas som alla former av beteenden som innebär fysiskt våld (till exempel sparkar, 
knuffar, slag) psykiskt våld (till exempel hot, skrämsel, kontroll) och sexuella övergrepp och kränkningar.  
Våld mot barn är också att låta barnet bevittna eller uppleva våld mellan de vuxna i hemmet. 
 

• Har du någon gång varit utsatt för någon typ av våld.  
På vilket sätt påverkar det dig idag? 
Tror du att det inverkar på ditt föräldraskap eller är du rädd att det ska göra det? 

 
• Är du för närvarande utsatt av, rädd för, eller begränsad av din partner eller någon annan 

närstående person? 
När? Vad händer? Blir du knuffad? Slagen? Kontrollerad? Förlöjligad? Hotad? 
 

• Är ditt barn utsatt för våld på något sätt? 
När? Berätta, vad händer? På vilka sätt är barnet utsatt? Finns våld mellan vuxna i hemmet? 

 

 

Engelska 
Domestic violence could be defined as all kinds of behaviors that involve physical, psychological, or sexual abuse, 
violations and/or threats.  
The concept is used to describe violence between family members in different relations. 
Child abuse is also about letting the child witness or experience violence between the adults in the home.  
 

• Have you ever experienced violence or threats from someone close to you?  

As adult or child? 
In what sense does your experiences affect you today?  

Do you think it affects your parenting or are you afraid it might do so in the future? 
 

• Are you currently afraid of your partner or someone close to you? 
When? What happens? Are you being pushed? Beaten? Controlled? Ridiculed? Threatened? 

 

• Is your child (are your children) in any way exposed to violence or threats? 

When? Tell me, what happens? In what way is your child exposed? Does domestic violence occur in 

your home? 
 

 


