SÖK
Nationellt kvalitetsregister för barn och
ungdomar som konstaterats/misstänks
ha blivit utsatta för sexuella övergrepp

Vision
Nationella Kvalitetsregister används
integrerat och aktivt av svensk hälsooch sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring,
forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med
individen skapa bästa möjliga vård.

SÖK
Nationellt kvalitetsregister för barn och
ungdomar som konstaterats/misstänks
ha blivit utsatta för sexuella övergrepp
Att bli utsatt för sexuellt övergrepp är en av de traumatiska erfarenheter som oftast leder till genomgripande destruktiva kroppsliga, emotionella och
psykiska reaktioner. Ett vanligt sätt att sammanfatta dessa reaktioner är med diagnosen PTSD. Den
diagnosen leder vanligen till livslånga lidanden om
man inte får adekvata behandlingsinsatser. Förutom
att det ofta leder till psykiska och fysiska funktionsstörningar utgör det en ökad risk för suicid både för
barn och vuxna.
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Risken att bli utsatt för övergrepp är hög. Studier
anger att 26–64 procent av alla patienter inom vuxenpsykiatrin uppger att de i barndomen varit utsatta för sexuella övergrepp. I en undersökning gjord
på gymnasieungdomar har 44,7 procent svarat att
de varit med om en sexuell handling som skedde
mot deras vilja. Problematiken kring sexuella övergrepp är ett folkhälsoproblem.
Kunskapen om den vård som erbjuds barn och
ungdomar som konstaterats/misstänks blivit utsatta för sexuella övergrepp är idag ytterst bristfällig
och behöver förbättras.
Syftet med det nationella kvalitetsregistret SÖK
är att
>> ge grundläggande kunskap om barn och ungdomar som behandlas för sexuellt övergrepp
>> öka kunskapen om förlopp, behandling, utfall och
prognos
>> kvalitetssäkra samverkan och behandling
>> utgöra grund för systematisk uppföljning av vårdens metoder och resultat
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Syfte & mål
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I kvalitetsregistret SÖK insamlas bland annat uppgifter om tidigare och aktuella sexuella övergrepp,
förekomst av samverkan och kontakt med socialtjänst och polis, diagnoser, symptom och belastningsfaktorer. SÖK samlar även in uppgifter om
vilka krisinsatser och behandlingskomponenter som
erbjudits.
Exempel på kvalitetsindikatorer
>> Generell och specifik förbättring av de symptom
patienten sökt för, exempelvis PTSD-symptom,
depression, ilska, utagerandebeteenden och självbildsskattningar
>> Funktionsnivå
>> Patienttillfredsställelse

Startår: 2006
Huvudman: Landstinget i Östergötland
Patientinformation: www.kvalitetsregister.se under Är du patient?
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Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning,
verksamhetsutveckling och forskning.
Syftet med kvalitetsregistret SÖK är att ge
grundläggande kunskap om barn och ung
domar som behandlas för sexuellt övergrepp,
att utgöra en grund för systematisk uppföljning
av vården och att kvalitetssäkra behandling
och samverkan.

Ladda ner på webbutik.skl.se
Best. nr 5295
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Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

