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Barn som far illa eller riskerar att
fara illa – anmälningsplikt
Sjukvårdspersonal har anmälningsplikt och är skyldiga att anmäla till Socialtjänsten
om vi misstänker att ett barn inte har det bra. En anmälan till socialtjänsten ska alltid
göras direkt vid misstanke om att ett barn far illa. Enligt SOL, 14 kap. 1 §, anmälningsplikt.
Anmälningsplikten bryter vår tystnadsplikt. Det är Socialtjänstens uppgift att ta ställning till
om en utredning ska inledas eller ej.
En anmälan kan aldrig göras anonymt från en verksamhet, utan endast av privatperson. Om
flera personer har iakttagit det anmälda förhållandet så kan de skriva under en gemensam
anmälan.
Barn kan fara illa i många olika situationer, några exempel är fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp etc.
Det är viktigt att komma ihåg att enbart misstanken om att ett barn kan behöva stöd och hjälp
ska anmälas. Om du känner dig osäker inför ett beslut om att anmäla kan du ringa
socialtjänsten och konsultera. Tänk på att inte uppge barnets eller familjens namn om du inte
bestämt dig för att göra en anmälan.
För mer information: http://insidan.dll.se/Styrande-dokument/Folhalsocentrum/Barn-som-farilla/
Hur gör du om du misstänker att ett barn far illa






Anmälan görs skriftligt, se Landstingets blankett ”Anmälan om barn och unga som far
illa”. I ett akut skede kan anmälan göras muntligt, men kompletteras då snarast med
skriftlig information till socialtjänsten.
Diskutera vad som hänt med din enhetschef. Anmälan skrivs tillsammans och
undertecknas av anmälare och enhetschef.
Kuratorskontakt initieras så fort som möjligt och vid behov.
Om enhetschef ej är tillgänglig, vänd dig till din verksamhetschef.
Föräldrar/vårdnadshavare bör informeras i samband med anmälan, utom vid
misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel inom familjen.
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Anmälan ska dokumenteras i patientjournal enligt Landstinget Sörmlands riktlinje för
anmälan om att ett barn/ungdom(0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa.

Anställda kan få stöd i dessa situationer på kliniken via samtal med sin närmaste chef och vid
behov stöttning av barnrättspiloten.
Till kommunernas socialtjänst kan man också ringa för råd respektive anmälan:
Eskilstuna 016 - 710 29 77 resp. 016 - 710 10 30.
Flen 0157 - 190 00
Gnesta 0158 - 701 45
Katrineholm 0150 - 570 00
Nyköping 0155 - 24 80 00
Oxelösund 0155 - 380 00
Strängnäs 0152 - 291 00
Trosa 0156 - 521 10
Vingåker 0151 - 191 61
Efter kontorstid kontaktas polisen på: 112 som vidarekopplar till respektive socialjour.
Anestesiklinikens rutin -Barn som far illa eller riskerar att fara illa – anmälningsplikt
uppdateras av kvalitetssamordnare i samråd med klinikens barnrättspiloter.
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