Processens namn

Processens mål

Processägare

Processens användare

Servicekedja för
förebyggande av
familjevåld

Identifiera hot om våld
inom familjen.
Handlingsplan för hur
man ska agera vid
förekomst av våld.

Social- och
hälsovårdsdirektören

Personal inom socialoch hälsovårdsverket

Misstanke
om hot och
våld

Ta upp
oron/föra
våld på tal

Utredning
påbörjas
och
åtgärder
vidtas

Uppgjort/ uppdaterat
av:
18.5.2017/20.12.2019
Arbetsgruppen för
uppgörande av
serviceprocessen för
förebyggande av
familjevåld

Stödåtgärder

Godkänt:
25.9.2017
T.f. social- och
hälsovårdsdirektör
Pia-Maria
Sjöström

Uppföljning

Process steg
Misstanke om hot
och våld

Vad görs här
1. Föra våld på tal,
väcker oro för
familjen

Vem gör/Ansvarig
All personal inom
social- och
hälsovårdsverket

2. Konsultation,
inspektion och
identifiering

Mätare och målnivå
Antalet kontakter

Utvärdering

Tidigt ingripande
Kartläggning av våld i
parrelationer på
mödra- och
barnrådgivning

3. Barnskyddsanmälan

Anvisningar
Kartläggning av våld i
parrelationer på mödraoch barnrådgivningen
Kroppskarta
Shaken baby syndrom
Barnskyddsanmälan

Antalet barnskyddsanmälningar

4. Hänvisa klienten
till MARAK grupp

Antalet MARAK
klienter

Stödperson som är
aktivt i kontakt med
klienten

THL:Blankett för
screening och
kartläggning av
närståendevåld

MARAK: checklista för
Klienten följs upp av riskbedömning
MARAK
arbetsgruppen
Att upptäcka och ingripa i
våld i nära relationer
Ta upp oron/föra
våld på tal

1. Kartläggning och
identifiering av
problem
2. Dokumentering av
problemen

All personal inom
social- och
hälsovårdsverket

Antalet kontakter

Utredning påbörjas
och åtgärder vidtas

Stödåtgärder

1. Konsultation,
inspektion, vård,
beslut om fortsatt
uppföljning/ åtgärd

1. Hälso- och
sjukvårdpersonal

2. Polisanmälan

2. All personal bär
ansvar om klienten
är under 18 år

3. Bedömning av
situationen för ev.
akut placering

3. Barnskyddet

4. Påbörjas en
utredning av
servicebehovet
1. Samtal/diskussion

4. Barnskyddet

All personal bär
ansvar

Frida, kvinnojouren i
Jakobstad

2. Terapier
Ensi- ja turvakoti Kokkola
3. Familjearbete
4. Stödfamilj

Mödra- och
skyddshemmet Decibel
Psykiatrisk
vuxenmottagning
Familjerådgivningen
Missbruks- och
beroendevård

Utvärdering

1. Plan för
uppföljning utarbetas
i samarbete med
klienten, anhöriga
och personal

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av

1. Klientens
kontaktperson och
samarbetspartner

T.f. social- och hälsovårdsdirektör, Pia-Maria Sjöström

Datum för godkännande och godkännare
Processens målgrupp

Britt-Marie Granqvist ordf., Erica Lövholm, Susann Rintamäki, Diana Kass, Carita Blomström
Helen Hjulfors, Matias Björn
25.9.2017 Pia-Maria Sjöström
Familjer som är social- och hälsovårdens klienter.

Processens samarbetspartner

Övriga myndigheter, tredje sektorn, församlingen.

Förutsättningar för fungerande process

Personalen är uppmärksam på våldsproblematiken

Mätare och nyckeltal

Antal kontakter, Kartläggning av våld i parrelationer på mödra- och barnrådgivning, blankett för
screening och kartläggning av nästrående våld, MARAK checklista för riskbedömning,
barnskyddsanmälan.
Processen utvärderas och uppdateras enligt årsklockan på hösten och tidigare vid behov.

Utveckling och uppdatering av processen
Kontaktytor till andra processer

Missbruk och dubbeldiagnos. Oro för anknytning 0-3 år. Depression under gravititet/efter
förlossning. Servicekedja för klienter som utsatts för sexuellt våld.
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