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Barnets perspektiv 

•  http://www.barnombudsmannen.se/pejling/
filmrummet/  

Barn som far illa 

Från projekt till permanent uppdrag 

 Åsa Gustavsson, socionom 
 Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska 

Övergripande mål  
är att förhindra att barn far illa 

•  att sjukvården skall bli bättre på att se och 
agera vid misstanke på att barn far illa 

•  att sprida ökad kunskap om 
anmälningsskyldigheten  

•  Att förbättra samverkan mellan 
socialtjänsten och vården  

Handlingsprogram  
utarbetades 2007 

Reviderat 2011 

Utbildning/kunskap till vårdpersonal 
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Anmälningsskyldighet 
till socialnämnden om oro när ett 
barn far illa – bryter sekretessen! 

•  Alla anställda inom Hälso- och  sjukvård, 
habilitering och tandvård. 

•  Oavsett yrke och arbetsuppgift. 

Anmälan jml 14 kap 1 § SoL 

(Handlingsprogrammet sid 7) 

Barn som närstående  
HSL (2g §)  

Vi skall särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd  
om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med  

 -  har en psykisk störning el. en psykisk  
       funktionsnedsättning, 

 -  har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,  
       eller 

 -  är missbrukare av alkohol el annat beroende- 
      framkallande medel.  
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.  

       Ny lag 1/1 2010 

 Terese kommer ofta till vårdcentralen och akuten 
med sin mamma.  
 Mamma ramlar och slår sig ofta, skrubbar sig, 
bryter en arm, slår sig i huvudet. Sår behöver sys, 
bandageras, gipsas, röntgen...  
 Det är så ofta att Terese är ”du och tjänis” med 
personalen.  
 Terese är 16 år. Hennes mamma är alkoholist och 
psykiskt sjuk.  
 Ingen gång under två års tid frågar någon 
vårdpersonal som de möter efter hur Terese har 
det!  

Barn som närstående  Barn som närstående finns … 

• Överallt 
 Vårdcentraler, Onkologi, 

 Vuxenpsykiatri,  Neurologi, 
 Infektion, Beroendevården, 
 Ortopedi, … … 
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Vart ska jag vända mig? Måste jag berätta för föräldrarna? 
Tänk om jag har fel? Borde inte 
skolan agera istället? Kan det här vara misshandel?  Har 
jag anmälningsplikt?  Får jag bryta sekretessen? 
Men vad kan socialtjänsten göra? Måste jag ha 
bevis? Sviker jag barnet? Ska jag kontakta 
polisen? Vad händer sen? Måste jag vittna? Vad har 
soc för telefonnummer? Kan de anmäla mig om jag har fel?  
Alla föräldrar kan väl brista ibland? Vad	  vet	  jag	  
egentligen?	  Hur vet jag att inte barnet ljuger? Kan det 
finnas en naturlig förklaring? Vad ska jag 
säga till barnet? Måste jag vittna i rätten? Ska min chef 
godkänna anmälan?  Vad händer om jag inte anmäler?  
Finns	  det	  nån	  blankett?	  Har jag rätt att lägga 
mig i? Ett slag är väl inte hela världen?

     Bild: Björn Tingberg 

System som ger stöd inför anmälan  

Kontaktperson inom varje enhet 
 Idag finns det 300 kontaktpersoner  

Samverkan Kunskap och kännedom 
om varandra 

Lokal plan  
System som ger stöd inför anmälan  

Lokal Plan Anmälnings
blankett 

Rutiner för 
anmälan vid 
vissa tillstånd 

Rutin för hur/
att man för 
barn på tal 

Introduktion 
till ny 

personal 

Kontaktuppgift 
lokala socialtjänsten: 

telefonnummer, 
öppettider, socialjour 

Kontaktperson -
bollplank 

System som ger stöd inför anmälan  

•  Anmälningsblankett  (finns på hemsidan) 

www.skane.se/barnsomfarilla  
Blanketten består av fyra sidor: 
 sida 1: Instruktion om hur man fyller i blanketten 
 sida 2: Personuppgifter på barn, föräldrar och uppgiftslämnare 
 sida 3: Beskrivning av barnets situation, skäl till anmälan 
 sida 4: skall användas av socialtjänsten för att bekräfta att 

 anmälan tagits emot. Uppgiftslämnaren fyller i till vem och vart 
 bekräftelsen skall sändas 
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Ny lagstiftning  
14 kap. 1 § SoL 

•  Gamla lagtexten; 
 kännedom om något som 
kan innebära att 
socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns  
skydd. 

•   Nya lagtexten: 
 kännedom om eller  
misstänker att ett barn far 
illa 

…skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin 
verksamhet får 

Ny lagstiftning  
14 kap. 1 b § SoL 

•  Från årsskiftet får socialnämnden 
informera den som gjort anmälan om att 
en utredning har inletts, inte har inletts 
eller redan pågår.  
Sådan information ska på begäran 
lämnas till anmälaren om det inte med 
hänsyn till omständigheterna är olämpligt 
att göra detta.  

Etiskt förhållningssätt 
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