Information till vårdgivare och andra myndigheter.
AV-SÖS tar emot:
- Personer som utsatts för sexuellt övergrepp, våldtäkt eller försök till våldtäkt.
- AV-SöS tar emot personer över 13 år, samt flickor under 13 år men som börjat
menstruera. Barn utsatta för sexuella övergrepp hänvisas till barnsjukhusens
akutmottagningar.
- Personer som utsatts inom en månad efter övergreppet.
Personer som utsatts för längre tid än så kan hänvisas vidare till exempel
samtalsmottagningen, RFSU eller Alla Kvinnors Hus.
AV-SöS tar emot personer som utsatts i hela Stockholms län eller som är bosatta i länet. För
akutbesök tar AV-SÖS även emot besökande i länet, eller personer som utsatts på väg till
länet, exempelvis på kryssningsbåt.
AV-SöS har öppet dygnet runt.
Alla besök är kostnadsfria.
All undersökning och behandling är frivillig.
AV-SöS består av ett team med medicinsk personal och samtalsbehandlare (kuratorer,
psykoterapeuter och psykologer) samt medicinsk sekreterare. Samtliga personer bosatta i
Stockholms län erbjuds efter akutbesöket kostnadsfri uppföljning, antingen på AV-SöS eller
på en av våra närstående enheter (Till exempel Ungdomsenheten, Maria Ungdom, Enheten
för sexuell hälsa eller Venhälsan).
Personen bestämmer själv om hen vill polisanmäla händelsen. Att polisanmäla är inget krav
för att få hjälp. Om personen önskar polisanmäla kan hen oftast få göra det i våra lokaler. Vi
hjälper också till att kontakta rätt polisdistrikt.
Rättsmedicinsk spårsäkring med provtagning för DNA från förövare kan utföras inom en
vecka från övergreppet, men helst så snart som möjligt. Annan form av bevissäkring,
exempelvis dokumentation av skador kan göras så länge sådana finns. Vi har möjlighet att
förvara spårsäkringen hos oss i 6 månader, för att ge personen tid att besluta kring en
eventuell polisanmälan.
AV-SöS tar inte emot:
- Personer som behöver sjukhusvård av medicinska skäl eller som har skador som
behöver utredning eller vård. AV-SöS har inga slutenvårdsplatser och ingen
övervakningsmöjlighet för personer som är cirkulatoriskt instabila, har skallskador, är
intoxikerade, eller personer som kräver akut psykiatrisk specialistvård.
- Misshandlade personer som inte utsatts för sexuellt övergrepp. Dessa personer tas
om hand på kirurgisk mottagning (avgränsning mot misshandel: förövaren haft sina
händer innanför kläderna)
- Personer som sökt och handlagts primärt på annat sjukhus. Personer ska inte
behöva byta vårdgivare.

Ring gärna 08-616 46 70 innan personen hänvisas till AV-SöS.
Mer information finns på http://www.sodersjukhuset.se

