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1 Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten vid oro för att barn far illa gäller all personal i hälso- och sjuk-
vården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också 
personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i 
annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga 
att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 
behov av stöd och skydd (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen).

Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av om verksamheten berör barn eller inte. 

Bestämmelserna om anmälan gäller inte personer som fyllt 18 år och inte heller väntade, 
ofödda barn. Vid oro för ett väntat barn finns dock bestämmelser som gör det möjligt att i 
vissa fall lämna uppgifter till socialtjänsten till skydd för det väntade barnet utan hinder av 
sekretess (25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § Offentlighets- och sekretesslagen). 

2 När ska en anmälan göras?

Var och en som arbetar inom eller på uppdrag av Region Östergötland har ett eget ansvar att 
utan dröjsmål anmäla misstanke om att barn far eller riskerar att fara illa. Detta gäller 
även vid svårbedömda eller obestyrkta uppgifter och/eller om majoriteten i arbetsgruppen 
har en annan uppfattning. Det kan dock vara bra att diskutera anmälan med sin chef, kollega 
eller kurator. Det finns också möjlighet att kontakta Barnskyddsteam Region Östergötland 
för konsultation och/eller socialtjänsten för att samråda med socialsekreterare. Vid samråd 
med socialtjänsten ska du inte uppge barnets eller vårdnadshavares namn förrän du 
bestämt dig för att göra en anmälan (när personliga uppgifter röjs räknas det som en 
anmälan).

En anmälan kan röra omständigheter i den sociala miljön runt barnet och gälla vårdnads-
havare och/eller annan vuxen i barnets närhet. Anmälan kan också vara kopplad till barnets 
eget beteende. 

Observera att varje gång ny information framkommer som rör oro för att barn far illa ska en 
anmälan till socialtjänsten göras (oberoende av tidigare anmälningar). 

2.1 Exempel på när barn far eller riskerar att fara illa

Omsorgssvikt är ett övergripande begrepp för när barns fysiska och/eller psykiska hälsa 
eller utveckling är i fara på grund av vårdnadshavares bristande omsorgsförmåga.

 Psykologisk omsorgssvikt innebär att vårdnadshavaren är känslomässigt 
otillgänglig för barnet. Det kan handla om psykisk försummelse, där vårdnads-
havaren är känslomässigt frånvarande och visar likgiltighet eller okänslighet i 
samspelet med barnet (underlåtenhet att ge barnet erfarenhet, lära sociala regler, se 
till att barnet går i skolan och får utbildning, etc.). Vid psykiskt våld utsätts barnet 
systematiskt och aktivt för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller 
avsiktligt känslomässigt lidande (fysiskt/psykiskt våld, sexuella övergrepp eller 
hedersrelaterat våld och/eller får bevittna/uppleva våld eller hot om våld).

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
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 Fysisk vanvård innebär att vårdnadshavaren skadar och/eller äventyrar barnets 
fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk omvårdnad 
och omsorg (brister i hygien, kost, omvårdnad, klädsel, vila/sömn, skydd, husrum, 
tillgång till hälso- och sjukvård eller tandvård, etc.).

Fysiskt våld innebär att barnet tillfogas kroppskada, smärta eller försätts i vanmakt eller 
annat liknande tillstånd (slag, örfilar, nyp, sparkar, knuffar, skakningar, kast, luggningar, 
bitning, rivning, förgiftning, bränning, skållning, kvävning, etc.).

Sexuella övergrepp och sexuell exploatering omfattar alla former av sexuella 
handlingar eller situationer med sexuell innebörd som påtvingas ett barn av en annan 
person. Sexuell exploatering innefattar trafficking (handel med barn för sexuella ändamål), 
barnprostitution (sexuell exploatering mot ersättning), samt barnpornografi (dokumenterade 
sexuella övergrepp på barn).

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella 
föreställningar om dessa. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och är 
starkt knuten till kollektivet. Förövarna kan vara flera och av båda könen. Offren kan vara 
både kvinnor och män, flickor och pojkar. Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika 
företeelser som har sin grund i bland annat föreställningen om att mäns och familjers heder 
är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende. Hedersrelaterat våld och förtryck 
drabbar också homo- och bisexuella av båda könen, samt transpersoner.

 Barn- och tvångsäktenskap innebär att bli gift som barn (minderårig) eller att 
som vuxen bli gift mot sin vilja. Sedan 1 juli 2014 trädde nya lagändringar i kraft som 
bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig. 
Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap har 
begränsats, liksom möjligheten att erkänna ”fullmaktsäktenskap” som ingåtts utan att 
båda parter varit närvarande. Även förberedande gärningar är kriminaliserade. 

 Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller 
helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av 
kulturella eller andra icke medicinska skäl. Vem som utför, samt förklaringarna till 
ingreppet varierar. Det är förbjudet enligt Lag (1982:316) med förbud mot köns-
stympning av kvinnor och är straffbart för boende i Sverige även när övergreppet sker 
utomlands.

Barnets eget beteende kan vara självdestruktivt och utgöra en risk för barnets hälsa och 
utveckling (missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, ätstörningsproblematik, etc.). Här 
ingår även barn som utsätts av eller utsätter andra barn för hot, våld eller sexuella övergrepp. 

Barnmisshandel genom förfalskning av symptom (Child Abuse by Factitious 
Disorder by Proxy) innebär att en vårdnadshavare vid upprepade tillfällen söker vård för 
påhittade eller framkallade sjukdomar eller symptom hos barnet. Detta är en ovanlig men 
mycket allvarlig form av barnmisshandel (dödlighet 10%).

3 Säker dokumentation i Cosmic

ALLA JOURNALANTECKNINGAR i Cosmic som rör oro för att barn far illa ska 
göras i mallen ”Oro för att barn far illa (3)”. Under pågående utredning/vård vid 
oro för att barn far illa ska vårdgivaren dessutom ta ställning till eventuella behov 
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av försegling av barnets hela journal. Omprövning av försegling sker fortlöpande. Beslut 
om att häva försegling tas av ansvarig läkare.

 
Sedan införandet av Journalen via nätet (JVN) är det av yttersta vikt att dokumentation i 
Cosmic vid oro för att barn far illa sker enligt följande anvisningar, detta för att skydda 
känsliga uppgifter från att komma till vårdnadshavares kännedom. 

3.1 Mallen ”Oro för att barn far illa (3)” i Cosmic – undantagen JVN

All information, inklusive diagnos- och KVÅ-kod, som dokumenteras i mallen ”Oro för att 
barn far illa (3)” är undantagen Journalen via nätet och skyddas därmed från åtkomst av 
barnets vårdnadshavare. Journalanteckningen är synlig för regionens medarbetare. Syftet 
med detta är ökat skydd för barnet. Under särskilda omständigheter, där det bedöms 
angeläget att uppgifterna skyddas även inom regionen, kan en mall med säkerhetsklass 4.1 
väljas, förslagsvis ”Känslig information (4.1)”. Regionens medarbetare får då en sekretess-
fråga innan de kan läsa innehållet i journalanteckningen.   

3.1.1 Att hitta mallen i Cosmic

 Välj ”Journal” och ”Ny anteckning”. Välj därefter mall ”Oro för att barn far illa (3)”. 
Välj ”Vårdkontakt” och ”Ny vårdkontakt” (välj passande vårdkontakt). 

 Om mallen inte är tillgänglig bland förvalda mallar i Cosmic, gå till ”Lägg till fler 
alternativ…” och välj mall ”Oro för att barn far illa (3)”. Vid frågor, kontakta 
vårdadministratör.

4 Andra journalsystem (Lifecare, Obstetrix, Rådgivarstöd, etc.)

Medarbetare som gör sin huvudsakliga dokumentation i annat journalsystem än Cosmic, 
exempelvis Lifecare (Folktandvården), Obstetrix (mödrahälsovården) eller Rådgivarstöd 
(1177), förväntas så långt det är möjligt att följa samma rutin som övriga verksamheter vid 
oro för att barn far illa. Medarbetare som dokumenterar i annat journalsystem, men som 
även har behörighet att dokumentera i Cosmic, bör vid oro för att barn far illa göra en 
notering i Cosmic med hänvisning till dokumentationen i det andra journalsystemet. Vid en 
anmälan till socialtjänsten ska KVÅ-kod GD008 (Anmälan enligt SoL angående barn med 
möjligt skyddsbehov) registreras i patientens journal i Cosmic. Kom ihåg att alltid använda 
mallen ”Oro för att barn far illa (3)” när du skriver journalanteckningar och registrerar 
KVÅ-kod i Cosmic (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).

5 Hur gör jag en anmälan till socialtjänsten?

VIKTIGT! Person som misstänks för brott mot barn (barnmisshandel, sexuella 
övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck) ska INTE informeras om att 
anmälan görs – detta för att minska risken för hot eller påtryckningar riktat mot 
barnet. I övriga ärenden är det som regel lämpligt att den som gör anmälan också informerar 
vårdnadshavarna om att en anmälan görs och varför.

 



Dok-nr Version Giltigt fr o m
15027 2 2017-06-07

Anmälan vid oro för att barn far illa
Rutiner - administrativa Sida 5/12 2. Region

5.1 Ring socialtjänsten

I ärenden som gäller misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld 
och förtryck och/eller allvarlig omsorgssvikt, ring socialtjänsten i barnets hemkommun för 
att anmäla dina misstankar muntligen innan den skriftliga anmälan görs. Detta ger 
socialtjänsten möjlighet att bedöma eventuella behov av omedelbart ingripande. Kom ihåg 
att inte informera barnets vårdnadshavare och/eller annan person som misstänks för 
barnmisshandel, sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck om att en 
anmälan görs. 

 Kontorstid: Ring kommunens växel och be att få bli kopplad till socialtjänsten.

 Utanför kontorstid: Ring kommunens sociala beredskap/sociala jour eller ring 
polisens växel på telefonnummer 114 14 och be att få bli kopplad till kommunens 
sociala jour.

Kom ihåg att dokumentera kontakten med socialtjänst och/eller polismyndighet i patientens 
journal. När du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid 
mallen ”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).  

5.1.1 Ska en polisanmälan göras?

En anmälan görs i första hand till socialtjänsten som i sin tur bedömer om en polisanmälan 
ska göras. Vid misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat 
våld och förtryck finns en möjlighet att också själv göra en polisanmälan i syfte att undvika 
fördröjning. Om en polisanmälan görs bör socialtjänsten informeras. 

5.2 Gör en skriftlig anmälan till socialtjänsten

För att underlätta för medarbetare att göra anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att 
barn far illa har Region Östergötland tagit fram en anmälningsblankett som heter ”Anmälan 
vid oro för att barn far illa enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL)”. Blanketten utgör den 
skriftliga anmälan till socialtjänsten (inte att förväxlas med mallen ”Oro för att barn far illa 
(3)” som ska användas när du skriver anteckningar som rör oro för barn/anmälan i Cosmic). 
Anmälan ska vara så konkret och utförlig som möjligt och utgå från de uppgifter som har 
antecknats i patientjournalen. 

Observera att anmälningsblanketten hämtas och sparas på olika sätt baserat på vem som är 
patient (barn eller vårdnadshavaren/vuxen). 

5.2.1 När BARNET är patient 

För att dokumentera oro för att barn far illa i ett barns journal krävs att oron gäller barnet 
(patienten). Vid oro som uppstår under patientkontakten men som gäller ett annat barn än 
patienten själv, se anvisningar under ”Handläggning i övriga ärenden”.   

 Alla journalanteckningar i Cosmic som görs i anslutning till anmälan ska 
göras i mallen ”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”). 

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1379&disableRedirect=1
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
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 Hämta anmälningsblanketten i Cosmic. Blanketten har sekretessklass 4.1, 
vilket innebär att regionens medarbetare får en sekretessfråga innan de kan läsa 
innehållet i anmälan. Välj ”Ny blankett”. Blanketten ligger under ”Övrigt” och heter 
”Anmälan vid oro för att barn far illa”. 

 Fyll i uppgifterna och spara/signera anmälningsblanketten i barnets journal. 
 Skriv ut och signera blanketten för hand. 
 Blanketten skickas per post, faxas avidentifierad eller överlämnas personligen 

till socialtjänsten i barnets hemkommun. Blanketten kan inte skickas digitalt 
via Cosmic.

Notera: Medarbetare som väljer att inte använda sig av anmälningsblanketten i 
Cosmic kan använda sig av motsvarande blankett i blankettarkivet på intranätet Lisa 
alternativt skriva en helt egen anmälan. Kopia av anmälan ska då skannas in i barnets 
komplementjournal med känslighetsspärr 4-1 (känslig information). Originalet 
skickas som vanligt per post, faxas avidentifierat eller överlämnas personligen till 
socialtjänsten i barnets hemkommun.  

 Registrera KVÅ-kod GD008 (Anmälan enligt SoL angående barn med 
möjligt skyddsbehov) i barnets journal. Kom ihåg att skydda koden från att 
visas i Journalen via nätet genom att använda mallen ”Oro för att barn far illa (3)” när 
du registrerar koden (se ”Säker dokumentation i Cosmic”). Registrera KVÅ-kod 
genom att markera sökordet ”Diagnos” i listan på vänster sida. Gå till ”Sök koder” 
och ändra Typ från ”Diagnos” till ”Åtgärdskod” (rullista). Skriv ”GD008” i rutan för 
”Söktext”. Klicka på åtgärdskoden GD008 som nu visas i listan och välj ”Lägg till”. 
Välj ”Spara” och/eller ”Signera” (när anteckningen är klar).

5.2.2 När VÅRDNADSHAVARE/VUXEN är patient

Oro som dokumenteras i vårdnadshavares journal ska gälla vårdnadshavarens barn (detta 
omfattar även ofödda barn). Vid oro som uppstår under patientkontakten men som gäller ett 
annat barn än vårdnadshavarens, se anvisningar under ”Handläggning i övriga ärenden”.   

 Alla journalanteckningar i Cosmic som görs i anslutning till anmälan ska 
göras i mallen ”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”). 

 Hämta anmälningsblanketten i blankettarkivet på intranätet Lisa. Gå till 
”Genvägar” och välj ”Blanketter”. Blanketten ligger under ”Administration” (eller 
”Alla blanketter A-Ö”) och heter ”Anmälan vid oro för att barn far illa enligt 14 kap 
1§ Socialtjänstlagen (SoL)”. Blanketten kan också hämtas via direktlänk hos 
Barnskyddsteam Region Östergötland. 

 Fyll i uppgifterna, skriv ut, signera, samt ta en kopia av blanketten. 
 Blanketten skickas per post, faxas avidentifierad eller överlämnas personligen 

till socialtjänsten i barnets hemkommun. Blanketten får inte skickas digitalt 
via exempelvis e-post. 

 
 Kopia av anmälan diarieförs på den enhet som gjort anmälan. Be en 

vårdadministratör om hjälp. 

 En notering om anmälan görs i den vuxnes journal med hänvisning till 
aktuellt diarienummer. Dock får ingen information om barnet dokumenteras i 
den vuxnes journal. När du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i 

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=7424
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://lisa.lio.se/pages/251145/Manual_nya_KomplementjournalenPJ.pdf
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=7424
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=7424
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Cosmic, använd alltid mallen ”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker 
dokumentation i Cosmic”).

 Registrera KVÅ-kod GD008 (Anmälan enligt SoL angående barn med 
möjligt skyddsbehov) i den vuxnes journal. Kom ihåg att skydda koden från att 
visas i Journalen via nätet genom att använda mallen ”Oro för att barn far illa (3)” när 
du registrerar koden (se ”Säker dokumentation i Cosmic”). Registrera KVÅ-kod 
genom att markera sökordet ”Diagnos” i listan på vänster sida. Gå till ”Sök koder” 
och ändra Typ från ”Diagnos” till ”Åtgärdskod” (rullista). Skriv ”GD008” i rutan för 
”Söktext”. Klicka på åtgärdskoden GD008 som nu visas i listan och välj ”Lägg till”. 
Välj ”Spara” och/eller ”Signera” (när anteckningen är klar).

 En notering om anmälan bör (förutsatt att personnumret är känt) även 
göras i barnets journal. Kom ihåg att person som misstänks för barnmisshandel, 
sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck inte ska informeras om 
att anmälan görs, något som kan göra det svårt att bekräfta barnets personnummer. 
När du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid 
mallen ”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).   

5.2.3 Handläggning i övriga ärenden

Ibland får medarbetare ta del av information som leder till oro för att barn far illa, utan att 
vare sig barnet som oron gäller eller barnets vårdnadshavare utgör aktuell patient. Det kan 
exempelvis röra sig om oro för en kamrat till en minderårig patient eller för barn som nämns 
i samtal med en vuxen patient, där den vuxna patienten inte är barnets vårdnadshavare. 

I dessa ärenden gäller följande:

 Anmälan till socialtjänsten görs på anmälningsblanketten i blankettarkivet på 
intranätet Lisa.

 Kopia av anmälan diarieförs på den enhet som gjort anmälan. Be en 
vårdadministratör om hjälp.

 Ingen information dokumenteras i patientjournalen.

5.2.4 Kan anmälan göras anonymt?

Anmälan från medarbetare inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan normalt inte 
göras anonymt. Hemlighållande av uppgiftslämnarens namn och person kan endast i 
undantagsfall göras enligt 26 kap. 5 § Offentlighets- och sekretesslagen vid påtaglig hotbild 
mot uppgiftslämnaren eller mot någon närstående till uppgiftslämnaren. Även rätten att 
hemlighålla innehållet i en utsaga av uppgiftslämnaren i förhållande till den som anmälan 
avser kan begäras. Det är socialtjänsten som beslutar om detta. 

5.3 Inhämta bekräftelse från socialtjänsten på att anmälan mottagits

Först när du fått bekräftelse på att socialtjänsten mottagit din anmälan kan ärendet anses 
”överlämnat”. Bekräftelse kan inhämtas exempelvis via telefon eller genom att socialtjänsten 
faxar en bekräftelse tillbaka till sändaren. 

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
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Kom ihåg att dokumentera i patientjournalen att bekräftelse inhämtats, av vem och när. När 
du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid mallen ”Oro för 
att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).   

5.4 Informera sin chef?

Det kan finnas fördelar med att informera sin chef om att en anmälan görs. Chefen får 
möjlighet att erbjuda den som gjort anmälan stöd, samt möjlighet att förbereda sig inför 
eventuella förfrågningar utifrån. 

6 Vad händer sedan?

Följande kan vara bra att känna till för medarbetare som gjort anmälan till socialtjänsten.

6.1 Skydds- och förhandsbedömning

När anmälan inkommer till socialtjänsten ska samma dag eller senast dagen efter (om 
anmälan kommer in sent på dagen) en ”skyddsbedömning” göras. Det är då socialtjänstens 
uppgift att avgöra allvaret i barnets situation och ta ställning till barnets behov av skydd. En 
”förhandsbedömning” om att inleda utredning eller inte ska därefter göras inom 14 dagar. 
Syftet med att inleda utredning är att kunna fatta beslut om behov föreligger av någon form 
av insatser från socialtjänsten. En utredning får ta högst fyra månader.

6.2 Återkoppling

Från och med 1 januari 2013 får socialtjänsten, på eget initiativ och/eller på begäran av den 
som anmält, informera anmälaren om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan 
pågår. Det är inte socialtjänstens skyldighet att kontakta den som gjort anmälan för att ge 
återkoppling, utan ansvaret för att ta kontakt ligger lika mycket på anmälaren när 
återkoppling önskas. Återkoppling får ges så länge det inte är olämpligt och till personer som 
har anmälningsplikt (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). 

Kom ihåg att dokumentera eventuell återkoppling från socialtjänsten i patientjournalen. När 
du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid mallen ”Oro för 
att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).   

6.3 Socialtjänsten kan begära in kompletterande uppgifter

Under en utredning enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen gällande barn som misstänks fara illa 
(14 kap. 1 § Socialtjänstlagen) kan socialtjänsten komma att kontakta hälso- och sjukvården 
eller tandvården för att begära in fler uppgifter. Socialtjänsten har rätt att få ut alla uppgifter 
som de begär och som är relevanta för deras utredning av barnets behov av stöd eller skydd. 
Detta inbegriper ibland även uppgifter om vårdnadshavarna och andra närstående. 
Vårdnadshavarnas eller patientens tillstånd behövs inte för utlämnande av information, 
inklusive journalkopior. 

Följande punkter är viktiga att tänka på om/när socialtjänsten tar kontakt för att begära in 
ytterligare uppgifter om barnet/patienten:
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 Försäkra dig om att utredning enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen gällande barn som 
misstänks fara illa (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen) har inletts. Ställ en rak fråga om 
detta.

 Be om en skriftlig begäran av vilken det framgår vilka uppgifter socialtjänsten 
efterfrågar (vissa datum, händelser, etc.)

 Vid frågor eller osäkerhet, samråd med verksamhets-/vårdenhetschef, kurator, 
regionjurist, Barnskyddsteam Region Östergötland, etcetera.

Kom ihåg att dokumentera kontakten med socialtjänsten i patientjournalen. När du skriver 
en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid mallen ”Oro för att barn 
far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).   

6.3.1 Skriftliga utlåtanden – särskilda instruktioner

Skriftliga utlåtanden till socialtjänsten ska göras på blanketten Brevmall Svensk som hämtas i 
blankettarkivet på Lisa. 

 När barnet är patient ska kopia av utlåtandet skannas in i barnets komplementjournal 
med känslighetsspärr 4-1 (känslig information). 

 När vårdnadshavare/vuxen är patient ska kopia av utlåtandet diarieföras på den 
enhet som gjort anmälan. 

 Originalet skickas per post, faxas avidentifierat eller överlämnas personligen till 
socialtjänsten i barnets hemkommun.  

Kom ihåg att dokumentera kontakten med (utlåtandet till) socialtjänsten i patientjournalen. 
När du skriver en anteckning om oro för barn/anmälan i Cosmic, använd alltid mallen 
”Oro för att barn far illa (3)” (se ”Säker dokumentation i Cosmic”).  
 

6.4 Polis och åklagare kan begära in kompletterande uppgifter

Polis och åklagare har liknande rätt, dock inte på samma grund, som socialtjänsten att begära 
in uppgifter från hälso- och sjukvården vid utredning om brott mot barn. Läs mer om detta i 
Utlämnande av patientuppgifter (Region Östergötland, 2011). 

6.5 Samråd

Vid anmälan som rör brott mot barn sammankallas, i enlighet med Länsrutinen "Att tänka 
på…" ett samråd där socialtjänst, polis, åklagare och hälso- och sjukvård medverkar. Barnets 
sociala situation och skyddsbehov utreds av socialtjänsten. Vid misstanke om brott görs 
polisanmälan och polismyndigheten utreder.

6.6 Omedelbart omhändertagande – endast i särskilt allvarliga situationer

I särskilt allvarliga situationer kan det bli aktuellt för socialnämnden att i enlighet med Lag 

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1191&disableRedirect=1
http://lisa.lio.se/pages/251145/Manual_nya_KomplementjournalenPJ.pdf
http://lisa.lio.se/pages/251145/Manual_nya_KomplementjournalenPJ.pdf
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=7424
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Ledningsstab/Utlamnande-av-patientuppgifter/
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Barnmisshandelsrutin%20Aktuell%2020151002.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Barnmisshandelsrutin%20Aktuell%2020151002.pdf
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(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande. För att detta ska bli aktuellt krävs konkreta omständigheter som talar för 
att en risk för skada föreligger.

7 Att vara förberedd

Att vara förberedd inför en anmälan till socialtjänsten gör skillnad när det uppstår oro för att 
barn far illa. Här följer några enkla råd till verksamhets-/vårdenhetschefer och till enskilda 
medarbetare. 

7.1 Tips till verksamhets-/vårdenhetschefer

 Sätt barnfrågor på agendan. Diskutera barnfrågor som en del av verksamhetens 
kvalitetsutveckling. Påminn om anmälningsplikten.

 Gå igenom Region Östergötlands anmälningsrutin, anmälningsblankett och mallen 
”Oro för att barn far illa (3)” i Cosmic med alla nya medarbetare, samt med hela 
personalgruppen minst en gång per år.  Ge utrymme för frågor och diskussion.

 Lägg till mallen ”Oro för att barn far illa (3)” bland förvalda mallar i Cosmic för 
samtliga yrkeskategorier inom verksamheten.

 Utse en eller flera barnombud. Barnombud kan ge allmän information gällande 
barnskyddsfrågor och har regelbunden kontakt med Barnskyddsteam Region 
Östergötland. 

 Bjud in Barnskyddsteam Region Östergötland till dialog och/eller föreläsning. 

 Besök Barnskyddsteam Region Östergötlands webbsida på intranätet Lisa eller på 
vårdgivarwebben. Här finns direktlänkar till både anmälningsrutin och 
anmälningsblankett. Uppmuntra medarbetare att lägga till webbsidan bland ”Mina 
favoriter”.

 Kontakta Barnskyddsteam Region Östergötland vid frågor.

7.2 Tips till enskilda medarbetare

 Var påläst (förslag på läsning finns nedan).

 Bekanta dig med Region Östergötlands anmälningsrutin, anmälningsblankett, samt 
mallen ”Oro för att barn far illa (3)” i Cosmic.

 Ta reda på om mallen ”Oro för att barn far illa (3)” finns med bland dina förvalda 
mallar i Cosmic. Om inte, tala med din verksamhets-/vårdenhetschef.

 Besök Barnskyddsteam Region Östergötlands webbsida på intranätet Lisa eller på 
vårdgivarwebben. Lägg till webbsidan bland ”Mina favoriter”.

 Kontakta Barnskyddsteam Region Östergötland vid frågor.

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=1068
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/
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8 Frågor eller synpunkter?

Har du frågor om eller synpunkter på Region Östergötlands anmälningsrutin, anmälnings-
blankett och/eller mallen ”Oro för att barn far illa (3)” i Cosmic? Hör i så fall av dig till oss via 
Barnskyddsteam Region Östergötlands funktionsbrevlåda. Du är också välkommen att ringa 
till oss. 

Barnskyddsteam Region Östergötland har som målsättning att underlätta handläggning i 
ärenden som rör oro för att barn far illa. Vi är därför tacksamma för alla frågor och 
synpunkter som inkommer till oss och som kan leda till ytterligare förbättringar! 
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Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn. Information för dig som är anmälningsskyldig 
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2014)

Utlämnande av patientuppgifter (Region Östergötland, 2011)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-20
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-20
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