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1

Formalia

1.1 Mandat
Fritak fra taushetsplikten:

1.2 Sakkyndiges kvalifikasjoner og habilitet
Legeerklæringen er utarbeidet av:

1.3 Dokumentasjonsgrunnlag, metode og fremgangsmåte

2

Omstendigheter ved førstegangsundersøkelse og eventuelle senere
kontakter

Omstendigheter for ankomst og undersøkelse:
Det er en ___år gammel kvinne/mann/jente/gutt som førstegangsundersøkes ved
Overgrepsmottaket i ____ antall ____ timer / døgn etter (siste) angitt overgrep.
Ankomst Overgrepsmottaket i ____:
dag, dato, klokkeslett.
Ledsaget av______

Mottakssamtale:
Dato ____fra kl.______ med sykepleier/lege/sosionom/sosialkonsulent ……..
Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse:
Dato _____fra kl. ___ved lege______ og sykepleier_____.
Andre personer til stede i mottakssamtale og undersøkelse:
Innleggelse / andre undersøkelser:
Dato ___________ avdeling, ved personell _____________.
Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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Oppfølgende kontakter:
Dato _____, ved lege / sykepleier (angi hva kontakten går ut på f.eks. telefon, kontroll eller samtale)

3

Undersøktes forklaring

3.1 Hendelsesforløp slik undersøkende personell har oppfattet det
Tidspunkt for og varighet av angitt overgrep:
Ukedag:
Dato:
Klokkeslett:
Varighet
Åsted:
Gjerningsperson:
Hendelsesforløp:
Påkledning:
Rusmidler:

3.2 Opplysninger om relasjon til gjerningsperson(er), eventuell tidligere vold fra
samme person(er) og voldens utvikling:
Avsnittet fjernes dersom ikke vold i nær relasjon

3.3 Relevante helseopplysninger oppgitt av undersøkte
Relevante tidligere/ nåværende sykdommer/skader:
Førlighet/funksjonsnedsettelse/aktivitet:
Faste medisiner og bruksområde:

Gynekologisk/urologisk helse og naturlige funksjoner:
Prevensjon:
Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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Første dag siste menstruasjon:
Fødsler:
Tidligere inngrep/skader/kjønnslemlestelse/omskjæring:
Seksuell helse/praksis:
Hos unge tenåringer:
Alder for første menstruasjon, pubertetsutvikling:
Tidligere samleieerfaring:
Tampongbruk:
Hos postmenopausale:
Alder for overgangsalder:
Bruk av hormonpreparater (systemisk og lokalt):
Tarmhelse:
(Vanlig avføringsmønster eller problemer, hemoroideplager etc.)

4

Generell kroppsundersøkelse

4.1 Fysisk allmenntilstand
Blodtrykk _____ mmHg. Puls ____ slag/minutt. Temperatur ___ ⁰C
Høyde ____ cm , vekt ____ kg. (Angitt av undersøkte/ målt og veid ved undersøkelse).

4.2 Funn ved generell kroppsundersøkelse

5

Undersøkelse av kjønnsorgan og kroppsåpninger

5.1 Om undersøkelsen
5.2 Funn ved undersøkelse av kjønnsorgan og kroppsåpninger
Munnhule:
Kjønnsorgan:
Endetarmsåpning utvendig og innvendig:

Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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6

Rusmiddelanalyser

Blodprøve til rusmiddelanalyse er tatt dato/ kl.
Urinprøve til rusmiddelanalyse er tatt dato/ kl.

7

Sikret materiale

Metode for sporsikring:
Sporprøver er sikret fra:
Kroppsoverflate:
Kroppsåpninger:
Tøy og gjenstander:

Utlevering av sikret materiale:
Sikret materiale er utlevert dato, av _______ til __________politidistrikt v/__________
Opplysninger som kan være relevant mht. sikring av spor og tøy:

8

Resymé relevante medisinske prøver, sykemelding og henvisning

Prøver mht., seksuelt overførbare infeksjoner:
Prøver mht. graviditet:
Andre relevante medisinske prøver:
Medisinsk behandling:
Sykemelding/ erklæring til skole:
Henvisning:

Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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9

Om psykisk tilstand ved førstegangsundersøkelse og oppfølging

9.1 Psykisk tilstand ved førstegangsundersøkelse
9.2 Oppfølging etter førstegangsundersøkelse

10 Diskusjon og vurdering i henhold til mandat
10.1 Diskusjon og vurdering av funn ved generell kroppsundersøkelse
Generelt om kroppsskader ved undersøkelse etter angitt seksuelt overgrep:
Generelt anføres at det er vanlig å finne ingen eller bare beskjedne skader på kroppsoverflate ved
undersøkelse etter angitt seksualovergrep. Skader påvises i 50 – 60 % av undersøkelsene, men da
helst bare mindre bloduttredelser og småsår. (Tall fra studier fra vestlige overgrepsmottak).
Generelt kan det anføres at det er vanlig å finne ingen eller bare beskjedne skader på
kroppsoverflate ved undersøkelse etter angitt seksualovergrep, hvorav mindre bloduttredelser og
småsår forekommer hyppigst.
Analyse av sikret spormateriale fra kroppsoverflate og sikret tøy kan ev. ytterligere avklare kontakt.

10.2 Diskusjon og vurdering av funn ved kroppsåpninger:
Generelt om skader ved kroppsåpninger ved undersøkelse etter angitt seksuelt overgrep:
Generelt kan anføres at skader ved kroppsåpninger totalt påvises i 15-30 % av undersøkelser foretatt
etter angitt seksualovergrep (tall fra studier ved vestlige overgrepsmottak).
Skader i munnhule, innvendig kjønnsorgan hos kvinner (skjede og livmorhals) og på kjønnsorgan hos
menn forekommer sjelden.
Analyse av sikret spormateriale fra kroppsoverflate og sikret tøy kan ev. ytterligere avklare kontakt
mellom partene. Analyse av spormateriale fra kroppsåpninger og sikret truse kan ev. ytterligere
avklare seksuell kontakt.

10.3 Diskusjon og vurdering vedrørende hukommelse

Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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10.4 Diskusjon og vurdering vedrørende psykisk tilstand
Om vurderingene av psykiske reaksjoner:
Vurderingen er foretatt ut fra alminnelig legeskjønn, og erfaring med psykiske traumer i arbeidet
med volds- og overgrepsproblematikk, samt andre akutte medisinske situasjoner. Om mer inngående
vurdering er nødvendig, bør spesialist i psykologi/psykiatri forespørres.

11 Oppsummering og konklusjon

Kopi av legeerklæringen sendes til Den Rettsmedisinske Kommisjon.

___________________________
Sted/dato

_________________________________________________________
Signatur Navn, kontaktadresse

11.1 Vedlegg:
•
•
•
•
•

Skisser
Foto
Skjema for oversikt sikrede spor, Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking.
Kopi av analyseresultat toksikologi
Om medisinsk/ rettsmedisinsk undersøkelse

Anmeldelsesnummer:

Overgrepsmottakets saksnummer:
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