
Anmälan om oro.
Arbetssätt för BVC och socialtjänst



Identifiera och fånga upp tidigt

I arbetet med att identifiera och tidigt fånga upp barn i behov av stöd 
behöver BVC och socialtjänst:

• Förstå varandras uppdrag

• Dela kunskap med varandra

• Erkänna vad arbete med utsatta barn och föräldrar väcker hos oss –
och arbeta med det



Vårt mål
Deltagarna har fått nya tankar om 

hur de i sin vardagspraktik kan göra

i arbetet med barn som misstänks fara illa.

Innehåll
• Socialtjänsten regelverk 

• Arbetssätt som kan vara hjälpsamma



Prata med din granne:

Vilka spontana känslor och tankar väcks när du tänker på:

Barn som far illa?

Socialtjänst?

Orosanmälan?



Barn har rätt att växa upp under trygga 
förhållanden

• Föräldrarnas ansvar 

• Samhällets ansvar 

• Socialnämnden (socialtjänsten) har det övergripande ansvaret



Anmälningsplikt

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 
får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller 
även dem som är anställda hos sådana myndigheter.

Socialtjänstlagen 14 kap 1 §



Barn far illa när…
de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras 
omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar. Exempelvis vid: 

• Fysisk misshandel 

• Sexuella övergrepp 

• Psykisk misshandel

• Försummelse/omsorgssvikt 

• När barn upplever våld i hemmet 

• Eget missbruk eller annat destruktivt beteende 



Hur kan man tänka?

• Syftet är att barnet ska få det stöd eller skydd det har rätt till

• Det är oron jag anmäler, inte föräldern

• Tänk: ett slags remiss till specialist

• Tänk: min plikt att hjälpa, istället för anmälningsplikt



Om jag är osäker?

• Stå i barnets skor

• Sätt ord på det som oroar, med

• Resonera med kollegor, chef

• Konsultera socialtjänsten



Hur kan jag göra?

• Berätta för föräldrarna om oron, och vad du grundar den i. Utifrån 
din erfarenhet av hur … påverkar barn.

• Klargör för föräldrarna varför du kontaktar socialtjänsten och vad 
socialtjänsten kan hjälpa till med.

• Kontakta socialtjänsten och formulera din oro.

• Boka gärna tid för ett gemensamt anmälningsmöte. 

• Förbered och planera detta möte tillsammans med socialtjänsten. 

• Gör en skriftlig anmälan. Skriv gärna att du vill ha återkoppling.



Vid akut oro

• Ring till socialtjänsten och beskriv oron. 

• Var så konkret som möjligt. 

• Planera tillsammans med socialtjänsten hur ni bäst tar nästa steg. 

• Gör sedan en skriftlig anmälan. 



Övning ger färdighet



Hur gick det sedan?

• Återkoppling i samband med anmälan (14 kap 1 b § SoL )

• Fråga föräldrarna: hur har det gått? Kan vi träffas tillsammans? Visar 
omtanke! 

• Boka in uppföljande tid 

• Ta initiativ till ett möte om samordnad individuell plan (SIP)

• Boka in uppföljande gemensamt möte med föräldrar och 
socialtjänsten och eventuella andra aktörer: Hur gick det? Behöver vi 
göra något mer?



Vad gör socialtjänsten?

• Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda utredning, om bedömning att 
åtgärd kan behövas

• Socialtjänsten får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter 
som behövs 

• Socialtjänsten kan bedöma att utredning inte ska inledas



Hur går en utredning till?

Barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa utreds 
genom:

• Samtal med barn och föräldrar

• Information från professionella och det privata nätverket 

• Genomgång av ev. tidigare dokumentation inom socialtjänsten

• Observationer av samspel och anknytning

• Parallellt göra bedömningar, söka lösningar, stödja, arbeta 
förändringsinriktat



Vad händer sen?

• Utredningen kan konstatera att det finns behov av insats…eller att 
det inte finns det. 

• Vårdnadshavarna  kan samtycka… eller inte samtycka till föreslagna 
insatser.

• Om vårdnadshavarna samtycker finns olika sorters insatser: 
öppenvårdsbehandling , kontaktperson, kontaktfamilj, stöd riktat till 
vårdnadshavarna, t ex missbruksbehandling

• Serviceinsatser såsom föräldrastödsprogram, öppna för alla

• Placering i familjehem, frivilligt eller med stöd av LVU



Bistånd är frivilligt

• Den enskilde kan tacka nej till eller när som helst välja att avsluta en 
stödinsats 

• Ett gott samarbete mellan socialtjänst och föräldrar kan därför vara
helt avgörande för att en ogynnsam situation för ett barn ska kunna 
förändras 

• Bara en ny anmälan (eller ansökan) ger socialtjänsten möjlighet att 
inleda en ny utredning av barnets behov.



Samverkan är en färskvara



Namn Adress Telefon Kontaktperson

Vårdcentral

BUP

Psykiatri 

Socialtjänsten 

Familjecenter

Akut

Kvinnofridslinjen

Tvärprofessionella 
samverkan



Flödesschema- Barn som far illa

Det 
framkommer 
eller du 
misstänker att 
ett barn far illa

Våga fråga!
Samtala kring! 
Se nedan-
Fråga! Lyssna! 
Agera!  

Akut

Inte 
akut

Tag kontakt med 
socialtjänstjouren per 
telefon. Telefonnr:

Obs! 
•Vid dokumentation i barnets journal tag ställning till om du behöver dokumentera under ”undantagna sökord-
journal via nätet”
•När det gäller misstanke om att barnet utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel i hemmet eller av 
vårdnadshavare, ska kontakt med socialtjänsten tas innan barnets vårdnadshavare kontaktas.

Behov av skydd?
Kontakta polis? 
Telefonnr:

Anmäl till socialtjänsten 
via blankett i TC. Spara, 
skriv ut och förmedlas 
till socialtjänsten  

2)  Gör även anmälan
till socialtjänsten via 
blankett i TC



Framgångsfaktorer i samverkan

• Aktivt och gränsöverskridande ledarskap 

• Tydlighet och struktur 

• Samsyn 

• Motivation, förtroende och god kommunikation 

• Samverkanskompetens: kunskap om det egna och den andres 
uppdrag, ramar, arbetssätt



Utsatta barn är vårt gemensamma 
samhällsuppdrag

Ett kvalificerat  - och för vissa barn och familjer avgörande - uppdrag.

Ett nödvändigt uppdrag!

Att möta utsatta barn och familjer i sitt arbete kan väcka starka känslor.

Ödmjukhet krävs: för de vi möter, för arbetsuppgiften och för varandra, 
såväl interna som externa kollegor.



Bli vän med din lokala socialtjänst!



Bli vän med din lokala socialtjänst!
Bli vän med din lokala BVC!



Prata med din granne

Vad kan jag göra på min arbetsplats och i min vardagspraktik 
för att underlätta arbetet i situationer när oro för barn 
uppstår? 



Litet handbagage!
• Utsatta barn är vårt gemensamma samhällsuppdrag

• Anmälan om oro = ett slags remiss till specialist

• Barns rätt till ett gott liv

• Anmälningsplikt = min plikt att hjälpa

• Kan vara avlastande för föräldrar i en svår situation

– ”någon såg oss!”

• Om oron kvarstår: anmäl igen! 

• Samtycke från vårdnadshavarna bryter sekretessen

och möjliggör samarbete

• Gör en ”brandövning”

• Respekt och ödmjukhet inför varandra och inför de känslor som väcks

• Gör tillsammans en professionell nätverkskarta



Tack för oss!

Agnes Lundström BVC-podden episode 38 

agnes.lundstrom@socialstyrelsen.se Ett barn far illa- vad gör jag då?

Carita Vadberg

carita.vadberg@sll.se
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