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Instruktioner
SARA:SV är ett hjälpmedel i arbetet att bedöma risker för partnervåld. Underlaget utgörs av hundratals vetenskapliga artiklar inom
området. SARA:SV innehåller inga poäng, skalor eller numeriska brytpunkter för när det föreligger risker. En enda riskfaktor kan i
praktiken innebära att en bedömmare kan komma till slutsatsen att det föreligger hög risk för partnervåld.
Detta arbetsblad är utformat för att underlätta en bedömning utifrån SARA:SV. Det skall användas endast så som det beskrivs i, och
tillsammans med, SARA:SV-manualen. Anvädaren skall samla information om och bedöma om ett antal betydelsefulla riskfaktorer
föreligger i “Aktuell situation” (de senaste fyra veckorna) och i “Bakgrunden” (innan de senaste fyra veckorna). Dessa bedömningar
görs i termer av “J” för Ja, riskfaktorn föreligger; “D” för riskfaktorn föreligger Delvis; eller “N” för NEJ, riskfaktorn föreligger inte. Om
det saknas tillräcklig eller tillförlitlig information beträffande en riskfaktor skall den inte bedömmas. Efter övervägande kring risker
utifrån de riskfaktorer som eventuellt föreligger dokumenterar bedömmaren sina slutsatser och rekommenderar lämpliga åtgärder.
Användningen av SARA:SV innebär insamlandet och dokumentationen av känslig information. Det är av stor vikt att denna information så långt möjligt skyddas från att kunna innebära risker för offret/anmälaren.

Information om fallet
Information
Namn:
P-nr:
Bedömning utförd av:
Datum:
Informationskällor:
Intervju med gärningsman/misstänkt
Intervju med offer/anmälare
Slagningar i register
Annat:
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Detta arbetsblad är utformat för användning enligt de instruktioner som finns i SARA:SV. Användning av SARA:SV kräver utbildning enligt kriterier som
anges närmare i manualen. Nedladdning kan ske från www.evidensbaseradkrim.se

Sammanfattande psykosocial historik
Familj/uppväxt

Utbildning

Anställningar

Relationer

Medicinska problem

Psykiska problem

Alkohol/droger

Brottslighet

Övrigt:
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Tidigare partnervåld
Aktuell situation
Beskriv händelser och mönster
- När (i tid), hur (allvarlighetsgrad), vem (relation till offer), varför (motivation, syfte, triggers),
var (plats, kontext), känslomässig reaktion (känslor då och nu)
- Återkommande (ålder, frekvens), variation (typ av våld), svårighetsgrad (konsekvenser),
upptrappning (mönster)

Bakgrund
Beskriv händelser och mönster
- När (i tid), hur (allvarlighetsgrad), vem (relation till offer), varför (motivation, syfte, triggers),
var (plats, kontext), känslomässig reaktion (känslor då och nu)
- Återkommande (ålder, frekvens), variation (typ av våld), svårighetsgrad (konsekvenser),
upptrappning (mönster)
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Bedömning av risk- och sårbarhetsfaktorer
Del I: Riskfaktorer, partnervåld

Kodning

1. Fysiskt våld
Aktuell situation
N

D

J

Bakgrund
N

D

J

2. Hot, och/eller avsikt att utöva allvarligt fysiskt våld
Aktuell situation
N

D

Bakgrund
N
D

J

J

3. Upptrappning
Aktuell situation
N

D

Bakgrund
N
D

J

J

4. Överträdelse av kontaktförbud eller liknande
Aktuell situation
N

D

Bakgrund
N
D

J

J

5. Attityd som stöder eller ursäktar partnervåld
Aktuell situation
N

D

Bakgrund
N
D

J

J

Övrigt
Aktuell situation
N

D

Bakgrund
N
D
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J

J

Del II: Riskfaktorer, Psykosocial anpassning

Kodning

6. Annan kriminalitet
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

7. Allvarliga relationella problem
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

8. Problem på arbetsmarknaden/ekonomiska problem
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

9. Missbruksproblem
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

10. Psykiska problem

Definitiv

J

Presumerad
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

Övrigt
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D
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J

Del II: Riskfaktorer, Psykosocial anpassning

Kodning

11. Inkonsekvent beteende eller attityd
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

12. Extrem rädsla
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

13. Dålig tillgång till social och professionell hjälp
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

14. Farlig livssituation
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

15. Personliga problem
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D

J

Övrigt
Aktuell situation
N
D
J
Bakgrund
N
D
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J

Riskformulering

Interaktiv design Samuel Thoor 2019

Utveckla en riskformulering genom att identifiera relevanta risk- och sårbarhetsfaktorer och vilken roll dessa har, samt analysera hos
den eller de presumtiva gärningspersonerna:
1. Motivatorer (faktorer som ökar den upplevda belöningen eller tillfredställelsen av partnervåld)
2. Spärrsänkare (faktorer som minskar den upplevda kostnaden eller negativa konsekvenser av partnervåld)
3. Destabilisatorer (faktorer som stör och försämrar förmågan att fatta rationella beslut beträffande partnervåld)
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Interaktiv design Samuel Thoor 2019

Steg 3: Riskscenarier

Vilka är de mest sannolika scenarierna vid ett framtida partnervåld?

Scenario #1

Scenario #2

Typ av våld
- Vilken slags partnervåld våld kan G
sannolikt utöva?
- Vem eller vilka kan sannolikt bli offer?
- Vilket är det sannolika motivet?

Svårighetsgrad
- Vilken psykisk skada kan O komma att
åsamkas?
- Vilken fysisk skada kan O komma att
åsamkas?
- Kan ett sannolikt partnervåld innebära
livsfara för O?

Tidsaspekten
-Hur snart kommer ett eventuellt
partnervåld att ske?
- Finns det några varningssignaler som tyder på att denna risk är hög eller ökande?

Frekvens/varaktighet
- Hur ofta kommer sannolikt ett framtida
partnervåld att inträffa - en gång, flera
gånger, frekvent?
- Ar risken kronisk eller akut ( dvs tidsbegränsad)?

Sannolikhet
- Hur frekvent eller vanligt är denna typ av
partnervåld generellt?
- Utifrån G:s bakgrund, hur sannolikt är
det att partnervåld kommer att begås?
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Scenario #3

Interaktiv design Samuel Thoor 2019

Steg 4: Riskhantering

Rekommendation av strategier för riskhantering

Scenario #1

Scenario #2

Tillsyn
- Vilken är det bästa sättet att upptäcka ev
förändring avseende risken?
- Vilka händelser eller omständigheter bör
medföra en omvärdering av risken?

Behandling
- Vilken behandling eller rehabilitering är
mest lämplig ur risksynpunkt?
- Vilka brister i G:s psykosociala
anpassning bör bli föremål för åtgärder?

Övervakning
- Vilken övervakning eller restriktioner
kan användas för att hantera risker från G
(t.ex via kontaktförbud)?

Brottsofferskydd
- Vilka åtgärder kan vidtas för att öka O:s
säkerhet?
- Kan O:s säkerhetstänkande och
beteende förbättras?

Övriga överväganden
- Vilka övriga händelser eller omständigheter kan öka eller minska risken?
- Finns något ytterligare att göra för att
hantera risken?
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Scenario #3

Steg 5: Slutsatser

Interaktiv design Samuel Thoor 2019

Sammanfattande riskbedömning

Kodning

Kommentar

Fallets prioritet
- Hur omfattande åtgärder krävs för att
förhindra partnervåld?
- Är tillgänglig info oklar eller bristfällig?

Låg
Medel
Hög/akut

Risk för allvarligt/dödligt våld
- Hur stor är risken för allvarligt/dödligt
partnervåld?
- Är tillgänglig info oklar eller bristfällig?

Låg
Medel
Hög/akut

Risk närmaste tiden
- Är risken för partnervåld akut?
- Bör åtgärder vidtas omedelbart?

Sannolika offer

Låg
Medel
Hög/akut

Specificera:

-Vem eller vilka är sannolikt primära offer
för ett partnervåld?
- Riskerar någon att bli ett sekundärt
offer?

Specificera:

Andra risker
- Finns de skäl att bedöma och hantera
andra våldsrisker (t.ex. självmord, annat
våld)?
- Bör åtgärder vidtas omedelbart?

Datum för ny bedömning

Ny bedömning
- Bör fallet bli föremål för ny bedömning
och i så fall när?
- Vilka omständigheter bör innebära en
ny bedömning?
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