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Inledning
Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha bevittnat/upplevt våld
mot närstående under barndomen kan, förutom det lidande det innebär för stunden,
ge allvarliga konsekvenser för barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Det
finns ett starkt samband mellan utsatthet under barndomen och ohälsa i vuxenlivet
samt multipla riskfaktorer för flera av de vanligaste dödsorsakerna hos vuxna.1
Det finns ett starkt samband mellan barn som bevittnat/upplevt våld och barn som
själva utsätts för våld av närstående2. Sambandet kan vara så starkt som ca 60 procent3,
en del av dessa barn utsätts också för sexuella övergrepp.
Genom att hälso- och sjukvårdens verksamheter tar sitt ansvar för handlingsplaner och
rutiner, systematiskt kvalitetsarbete, samverkan, uppföljning och dokumentation när
det gäller anmälningsskyldigheten, samt försäkrar sig om att personalen inom hälsooch sjukvården har kunskap och kännedom om dessa, ökar förutsättningarna för att
barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få skydd samt den hjälp och det stöd som
de behöver från samhället.
Detta dokument riktar sig till alla anställda inom hälso- och sjukvården och tandvården
i Västra Götalandsregionen som direkt eller indirekt möter barn med sina familjer, där
det kan finnas barn som far illa eller misstanke om att barn far illa. Med barn avses
i detta sammanhang alla personer under 18 år. Detta handläggningsdokument har
prövats och utvärderats under perioden 2013-09-01 - 2014-12-31 i samverkans- och
utvecklingsprojektet om barn som far illa - Christina- projektet.
Detta handläggningsdokument skall bidra till att barn som far illa/riskerar att fara illa
synliggörs och uppmärksammas samt att dessa barn får skydd, stöd och behandling. De
syftar också till att ge större kunskap inom området, förbättra upptäckandefrekvensen,
underlätta handläggningen samt generera goda samverkansmodeller.
Med barn som far illa avses barn som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk försummelse samt bevittnat/upplevt våld i nära
relationer.
1 Felitti V, Anda R, Nordenberg D, Williamson D, Spitz A, Edwards V, m.fl. 1998; 14(4):245 – 58
2 Almqvist, K, Broberg, A. Barn som bevittnat våld mot sin mamma- en studie om kvinnor och barn som vistas på
kvinnojourer i Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad; 2004. Jansson, S, Jernbro, C, Långberg, B. Kroppslig bestraffning och
annan kränkning av barn i Sverige - en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, Karlstads
universitet; 2011.
Annerbäck, E-M. Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden findings from a population - based on a
youth survey. Acta Paediatrica - Nursuring the Child. 2010; 99:1229-36.
3 Broberg, A, Almqvist, A, Axberg, U, Grip, K, Almqvist, K, Sharifi, U, et al. Stöd till barn som bevittnat våld mot sin
mamma - resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet; 2011.
Överlien, C. Barn som upplever pappas våld mot mamma - vad säger forskningen? Nordiskt Sosialt arbeid. 2007; Nr
4(27):238-50.
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FN:s konvention om barnets rättigheter
Barnkonventionen är en gemensam värdegrund att utgå ifrån.
Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 19
Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller
utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 34
Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i
prostitution och pornografi.
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Anmälan till socialtjänsten enl. kap. 14 § 1 SoL
All personal är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa. Alla myndigheter inom
hälso- och sjukvården och tandvården, oberoende av om deras verksamhet riktar sig
till barn eller inte omfattas av denna bestämmelse. Det viktiga är att socialtjänsten får
kännedom om att ett barn far illa eller att misstanke finns om att barn far illa.4
Även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett
barn kan behöva stöd eller hjälp från socialtjänstens sida. Det åligger därefter på
socialtjänsten att utreda ärendet och ta ställning till vilka åtgärder som lämpligen bör
vidtas.5 Det är inte anmälarens utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i
barnets situation. 6
Vid akuta ärenden vardagar under kontorstid kontaktas socialkontoret i respektive
kommun/stadsdel. Vardagar efter kontorstid samt helger kontaktas socialjouren.

Anmälan skall göras genast!7
•

Den som överväger att göra anmälan kan konsultera lokalt socialkontor
innan anmälan görs. Detta kan göras utan att barnets identitet röjs (bil. 3). En
konsultation kan aldrig ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan.

•

Konsultation kan också ske, avidentifierat, med polismyndighet och åklagare,
Barnahus samt VG-regionens barnskyddsteam.

•

Samråd med erfarna kollegor och chef på arbetsplatsen är till stöd.

•

En anmälan bör göras skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra
en anmälan per telefon vilket sedan bekräftas skriftligt.

•

Samråd bör alltid ske med socialtjänsten innan information ges till vårdnadshavare
eller barnet. Om information kan ges är det oftast lämpligt att den som gör
anmälan informerar vårdnadshavare om varför anmälan görs.

•

Överväg alltid om barnet som skall skyddas utsätts för risk eller skada om
vårdnadshavare informeras. Det kan handla om sexuella övergrepp eller situationer
som präglas av heder eller andra sociala normer där barnet kan bli dubbelt utsatt.
I sådana fall skall man avvakta med information till vårdnadshavare och konsultera
socialtjänsten.8

•

Barnet bör liksom i andra vårdsituationer få ta del av information utifrån sin ålder

4

Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 2004

5

prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen s. 106

6

prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. s. 65

7

Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 2004

8

http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Verksamheter/RSPC/Handbok-Barn_som_far_illa.pdf
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och kognitiva nivå, när det bedöms som möjligt utifrån skyddsaspekten.
•

De som är anmälningsskyldiga är också skyldiga att lämna socialtjänsten alla
uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om ett barns behov av
skydd. Eftersom skyldigheten att lämna ut uppgifter följer av lag behöver inte den
utlämnande verksamheten i förväg upplysa patienten om att uppgifterna lämnas
ut. Socialtjänsten ser positivt på att den som gjort anmälan deltar i ett första möte
med familjen utifrån innehållet i anmälan.

•

Överväg om det är möjligt att göra anmälan vid ett gemensamt möte med
socialtjänsten, vårdnadshavare och/eller barnet om detta bedöms lämpligt.

Undantag!
Vid misstanke om att ett barn är utsatt för brott som våld, sexuella övergrepp, eller
att ett barn lever med våld mot närstående i familjen, då förövaren fortfarande bor
med familjen eller att barnet har umgänge med förövaren, kontaktar du omgående
socialtjänsten. I dessa fall då förälder/föräldrar är misstänkta förövare informeras INTE
de om din anmälan. Rådgör då med socialtjänst, polis eller åklagare om det är lämpligt
att informera barnet eller medföljande vårdnadshavare om din anmälan!9

Anmäl även då barnet redan har kontakt med socialtjänsten
Skyldigheten att anmäla kvarstår även i de fall då barnet eller familjen redan har
kontakt med socialtjänsten. Om personalen får information om att familjen redan har
en pågående kontakt kan detta aldrig ersätta att en anmälan till socialtjänsten utifrån
oro och misstanke skall göras. Om förhållandena fortsätter att vara sådana att barnet
kan fara illa eller om något nytt inträffar som kan påverka barnets situation negativt så
gäller anmälningsskyldigheten fortfarande.10

Polisanmälan
Hälso- och sjukvården och tandvården har inte en skyldighet men en möjlighet
att parallellt med anmälan till socialtjänsten göra en polisanmälan.11 I vissa akuta
situationer är det befogat att även göra en polisanmälan för att polis och åklagare
snabbt ska ha möjlighet att agera. Ring 114 14 för att där bli kopplad till rätt
polisdistrikt och jourhavande åklagare.

Återkoppling från socialtjänsten
När anmälan till socialtjänsten har skett från hälso- och sjukvården eller
folktandvården har det ofta funnits brister i återkopplingen från socialtjänsten om vad
9

SOSFS 2014:4, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsen 2013

10 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, SOSFS 2014:4
Barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsen 2013
11 10 kap 21 § OSL.
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som händer med anmälan. Brist på återkoppling från socialtjänsten uppges ibland inom
hälso- och sjukvården och folktandvården som en anledning till att inte anmäla!
Från och med 1 januari 2013 har det skett en förändring i Socialtjänstlagen som
möjliggör en tydligare återkoppling från socialtjänsten till den som anmäler.
(kap. 14 § 1 b SoL).12
Socialtjänsten har möjlighet att lämna ut allmänna uppgifter som inte är till men för
barnet:
•

Vem som är ansvarig handläggare

•

Hur ni kan komma i kontakt med handläggaren

•

Om utredning inleds eller ej

Vid samtycke från vårdnadshavaren har socialtjänsten möjlighet att lämna information
till anmälaren som kan vara av betydelse för anmälarens fortsatta kontakt med
familjen.

Tips!
Om det är möjligt utifrån anmälans innehåll (ex. försummelse/omsorgssvikt) så kan
du bjuda in socialtjänsten till din verksamhet där du gör din muntliga anmälan. Du
kan senare lämna denna skriftligt. Överväg om du vid detta tillfälle även ska ha med
vårdnadshavare alternativt vårdnadshavare och barnet om barnet har uppnått en
sådan mognad att detta vore lämpligt. Det kan vara ett lämpligt sätt att etablera
en samverkan kring vissa typer av anmälningsärenden, här finns också möjlighet
att diskutera samtycke från vårdnadshavare till vidare information utifrån gällande
sekretess.
Alternativ:
Ange vid anmälan skriftligt att återkoppling önskas. Använd VG-regionens
anmälningsblankett. www.valdinararelationer.se

Utgå från barnets behov
Barnets behov är utgångspunkten för om en anmälan ska göras eller inte.
Anmälningsskyldigheten får aldrig bli föremål för överväganden av de
anmälningsskyldiga. Personal inom hälso- och sjukvården/folktandvården ska utgå
från de iakttagelser och den bedömning de gör om att ett barn far illa eller misstänks
fara illa. Det räcker med misstanke om att barn inte får sina grundläggande behov
tillgodosedda i hemmet, är utsatt för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp eller
annan utsatthet som kan medföra fara för barnets hälsa och utveckling.13
12 Socialtjänstlag (2001:453)
13 Socialtjänstlag (2001:453)
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En anmälan får aldrig underlåtas
Även om en chef också känner till omständigheter som innebär att en anmälan till
socialtjänsten ska göras medför inte det att den enskilde vårdpersonalen är fråntagen
sin anmälningsskyldighet. Det egna personliga ansvaret för att se till att en anmälan
verkligen görs kvarstår även om en chef åtar sig detta eller eventuellt förbjuder
personalen att kontakta socialtjänsten.
Att den anställde tror att anmälan redan blivit gjord är inget skäl till att inte anmäla.
Personal inom hälso- och sjukvård och tandvård får inte göra en anonym anmälan.
Anmälningsskyldigheten kan inte heller delegeras eller remitteras bort. Ibland kan
det vara olika perspektiv utifrån olika yrkesgruppers kompetens som måste belysas i
en anmälan. Om en anmälningsskyldig anställd underlåter att anmäla trots att det är
befogat kan han eller hon dömas till ansvar för tjänstefel enligt brottsbalken. 14

Stöd till den som anmäler
Många upplever ett obehag och att det är en svår uppgift att göra en anmälan till
socialtjänsten. Ofta upplever den som anmäler att det är ett svårt beslut och tvivlar på
om det är det bästa för barnet att göra en anmälan till socialtjänsten samt kan känna
oro för hur föräldrarna skall reagera. Det är därför viktigt att den anställde som gör
anmälan får stöd i denna situation. Ansvarig chef bär ansvar för att stödrutiner finns
inom arbetsgruppen.15

Vid hot eller risk för våld
När något som en familj försökt att dölja kommer fram i ljuset kan föräldrarna
reagera med ilska och aggressioner. När det finns med en hotbild kan hälso- och
sjukvårdspersonal samt folktandvårdspersonal vara rädda för att göra en anmälan till
socialtjänsten. Oavsett hotsituation har man skyldighet att anmäla. Det kan till och
med vara anledning till att en anmälan behöver göras. Det är bra att ha utarbetade
rutiner för det stöd som anmälaren behöver vid risk för aggressivitet eller hot om våld.
(SOSFS 2003:16) I ärenden där det finns en risk för hot om våld mot personal kan flera
personer som iakttagit det anmälda förhållandet skriva under en gemensam anmälan. I
dessa situationer är det bra att rådgöra med verksamhetschef eller samordnarfunktion
i frågan. Anmälaren kan behöva stöd under hela processens gång. Vid hot kan polisen
behöva bli inkopplad direkt.16

14 Socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 2004
15 SOSFS 2003:16
16 Våga se, våga agera, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
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Förslag
•

När misstanke om att ett barn far illa konsultera alltid ansvarig chef och/eller
arbetskamrater.

•

Vid behov och utifrån ålder på barnet kan samtal ske med aktuell verksamhet där
barnet också är patient om oro för barnet finns även där.

•

Vid osäkerhet ring och konsultera socialtjänsten avidentifierat i aktuellt geografiskt
område eller socialjouren.

•

Om misstanke kvarstår gör anmälan enligt föreskrivna rutiner. (Se rubrik ovan). Ha
som rutin att den som gör anmälan samt ansvarig chef skriver under. Ibland kan det
vara bra att fler som iakttagit det anmälda förhållandet skriver under anmälan.

•

Som ansvarig chef erbjud samtalsstöd till den som gör anmälan, informera om
vittnesplikt!

•

Begär alltid återkoppling från socialtjänsten.

Bemötande
I mötet med barnet och dess föräldrar är oftast bemötandet och omhändertagandet
avgörande för barnets och föräldrars upplevelse och förmåga att berätta om
eventuell utsatthet. Upprätthåll ett tryggt förhållningssätt och visa att du orkar ta
emot berättelser om svåra händelser. En hållning av empati, aktivt lyssnande och icke
fördömande är en förutsättning för att närma sig svåra frågor. Bekräfta och visa att du
tror på deras berättelse.17

Att ställa frågor om våld till vuxna
Att identifiera våld i nära relation är ofta svårt eftersom de utsatta mycket sällan
berättar spontant om sin situation. Istället har den som har varit/är våldsutsatt ofta
utvecklat strategier för att dölja vad som pågår. Många är inte heller själva medvetna
om att symtom som magbesvär, ångest, depression och kroniska smärtor kan orsakas av
att leva/har levt i ett förhållande där våld och hot förekommer.18
Att fråga efter våld möjliggör rätt diagnos och rätt behandling. Att ställa frågor om
våld till föräldrar innebär också en möjlighet att fånga upp barn som far illa. (vidare se
bil.6).

17 SOSFS 2014:4, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsen 2013
18 NCK, 2010, Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, Uppsala.
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Kontext/övergripande situation
•

Personalen bör skapa en omgivning som känns trygg och stödjande.

•

Partner ska inte vara med vid besöket när frågor om våld i nära relationer tas upp.

•

Personalens kroppsspråk är viktigt för att patienten ska kunna känna stöd,
sök gärna ögonkontakt, ta det lugnt och se vänlig ut.

•

Det är betydelsefullt att personalen informerar patienten om att det finns
hjälp att få.

•

Personalen kan underlätta för patienten att berätta genom att ta sig tid att
fråga och inbjuda till dialog, vara tillåtande och empatisk, inte forcera samtalet
utan låt patienten berätta i sin egen takt.

•

Det är betydelsefullt att personalen tror på patienten och inte ifrågasätter
dennes trovärdighet.

•

Personalen kan stärka patienten genom att vara lyhörd och uppmuntrande.19

Fråga om våld
Det är viktigt att introducera och presentera att frågor om våld kommer att ställas.
Presentera tydligt varför och vid vilken tidpunkt ni ställer dessa frågor.
Oavsett om frågor om våldsutsatthet ställs på rutin eller indikation så är det viktigt att
presentera syftet med frågorna.

Information
•

Personalen skall alltid informera om sin anmälningsplikt gällande misstanke om
barn som far illa enligt kap. 14 § 1 SoL. Att skapa en yttre struktur av fakta och
information är viktig, det kan påverka patientens motivation att svara på frågorna
samt öka dennes kontroll över situationen.

•

Personalen skall berätta orsaken till varför de frågar om våld i nära relationer. Detta
minskar patientens misstänksamhet och minimerar risken för stigmatisering samt
tydliggör att personalen kan ge stöd och hjälp.

•

Frågorna kan förklaras genom att den presenteras som en del av anamnesen. Detta
är speciellt användbart när patienten och personalen inte har träffats förut. Detta
sätt att fråga kan normalisera situationen för patienten och minska känslan av att
vara utpekad.

•

Personalen bör erbjuda information, stöd och tillgång till resurser oberoende av om
patienten berättar om våld eller inte. Information om stöd och resurser kring våld
i nära relationer bör också finnas tillgängligt på olika ställen på verksamheten och
materialet ska kunna tas anonymt. Tillgängligt material om våld i nära relationer
signalerar att personalen är öppen för samtal om våld.

19 Från olika regionala och lokala handlingsprogram
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Förslag på innehåll i den information som ges om anmälningsplikten
enligt 14 § 1 Socialtjänstlagen, till vuxna
— All personal som möter vuxna och barn i sitt yrke har anmälningsplikt. Detta innebär
att om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa på något
sätt så är vi skyldiga att ta kontakt med socialtjänsten. Det är sedan socialtjänsten som
utreder och bedömer barnets livssituation och behov av stöd. Detta för att barnet och
dess föräldrar vid behov skall få skydd, stöd och hjälp.
— Om det framkommer att en patient jag möter berättar om våldsutsatthet och att
det finns barn hemma informerar jag alltid om att en kontakt med socialtjänsten måste
etableras. Jag informerar också om att det finns stöd och hjälp att få för samtliga i
familjen oavsett om det finns barn i familjen eller ej.

Förslag på introduktion och syftet med frågor om våldsutsatthet, till
vuxna
— Eftersom vi idag har god kunskap om att det tidigare förekommit och/eller
kan förekomma våld i nära relationer hos de patienter vi möter så har vi inom vår
verksamhet tagit beslut om att vi ställer frågor om våldsutsatthet på rutin. Vi gör
detta för att fånga upp vuxna och barn som utsätts för våld och som lever med våld i
familjen.
Med våld menar vi då
• fysiskt våld som innebär t.ex. slag och sparkar, knuffar,
• psykiskt våld som innebär t.ex. verbala kränkningar, kontroll, isolering,
• sexuellt våld i form av sexuella kränkningar, samlag och/eller sexuella handlingar 		
under tvång
Du kommer att få en blankett med några frågor gällande våld i nära relationer som du
fyller i och som vi sedan följer upp i samtal.
Eller:
— Eftersom vi har kunskap om att det tidigare har förekommit och/eller förekommer
våld i många familjer och att flera av de personer jag träffar i mitt arbete lever eller har
levt med någon som skadar eller hotar dem, frågar jag numera alla mina patienter om
våldsutsatthet. Med det menar jag om din partner eller f.d. partner någon gång har
kränkt dig, uttalat nedvärderande ord, eller på annat sätt skrämt eller hotat dig eller
barnen. Har din partner eller f.d. partner någon gång skadat dig eller barnen fysiskt?
Du kommer att få en blankett med några frågor om våld i nära relationer, dina svar
pratar vi sedan vidare om.
Vid frågor om våld på rutin (kan även användas om frågor om våld ställs till patienten
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på indikation om det kan underlätta sedan att fråga vidare) använd sedan blanketten,
FOV (bil. 9). Denna fylls i av patienten och följs senare upp i enskilt samtal.
Om en patient svarar ja på någon av frågorna ställs uppföljningsfrågor för att ta reda
på om hon/han vill ha hjälp och om hon/han är i omedelbar fara. Frågorna ställs bara
om patienten är ensam. Om frågorna inte kan ställas första gången, t.ex. på grund av
att partnern är med, tas de upp vid ett senare besök. Det är också viktigt om det är
möjligt att frågor om våld ställs vid fler tillfällen.

Förslag på frågor till vuxen patient
— Har du känt dig kontrollerad eller förnedrad av din nuvarande och/eller tidigare
partner?
— Har du varit rädd för din partner eller före detta partner?
— Har du varit rädd för någon i din omgivning?
— Har du någon gång i en nära relation fått örfilar, blivit slagen med föremål, sparkad,
dragen i håret, fasthållen?
— Har du blivit tvingad att utföra sexuella handlingar mot din vilja?
— Har du varit orolig för att ditt barn inte behandlas väl hemma?
— Har det hänt något hemma som skrämt eller skadat ditt/dina barn?

Informera om stöd
•

Det är betydelsefullt att personalen bedömer om patientens situation innebär en
risk för dennes säkerhet, samt informerar om lagar och rättigheter och förmedlar
kontakt med socialtjänsten. (vid oro för att barn far illa/misstänks fara illa skall även
anmälan göras till socialtjänsten enligt kap. 14 § 1 SoL)

•

För de flesta patienter är det mycket svårt att berätta om våld. Information om
stödinsatser bör erbjudas även om patienten inte berättar om sin eventuella
våldsutsatthet. Patienten bör alltid erbjudas att återkomma eller ringa om de skulle
vilja prata om något med någon.

Fråga om våld när våldet är synliggjort:
•

Påtala att våld inte är acceptabelt och stärk patienten att inte acceptera våld och
kontroll.

•

Dokumentera både skador och patientens beskrivningar av våldssituationer. (se
rubriken dokumentation längre fram).

•

Om det finns barn i familjen skall detta uppmärksammas samt anmälas till
socialtjänsten. Ställ frågor om barnet är skyddat!

•

Hänvisa patienten vidare för adekvat hjälp.
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Tänk på att:
•

Ställ frågor om våld i enrum.

•

Var uppmärksam på om det finns hemmavarande barn. Barn som upplever våld i
hemmet utsätts för allvarliga hälsorisker och är i behov av särskilt stöd.

•

Det är vanligt att barn utsätts för direkt fysiskt våld i familjer där det förekommer
våld mot en omsorgsperson.

•

Vid kännedom om eller misstanke om att ett barn far illa - gör en anmälan till
socialtjänsten.

•

Våld kan även förekomma i samkönade relationer.

•

Du som arbetar på BVC och inom tandvården träffar kvinnan/mannen vid många
tillfällen och har en unik möjlighet att ställa frågor om våld.

•

Använd auktoriserad tolk eller telefontolk vid behov - låt aldrig en anhörig tolka!

•

Om patienten/familjen redan har kontakt med socialtjänsten kan detta aldrig
ersätta att du skall göra en anmälan till socialtjänsten om misstanke finns att barn
far illa

Att ställa frågor om våldsutsatthet till barn
Utgångspunkten ska alltid vara att ett barn som berättar att det har utsatts för någon
form av övergrepp eller våld talar sanning!
Inom hälso- och sjukvården och tandvården finns oftast inte möjligheten att träffa de
mindre barnen i enskilda samtal. Det är oftast inte möjligt eller lämpligt i samband
med ett vårdbesök, att ställa direkta frågor om utsatthet till de mindre barnen utan
någon förälders närvaro eller vetskap. Vid misstanke om att barn far illa är det bra
att som rutin konsultera socialtjänsten om det föreligger grunder för anmälan enligt
kap 14 § 1 SoL. Det finns även möjlighet att konsultera polis, åklagare, Barnhus eller
barnskyddsteam, om misstanke om brott föreligger. Inom verksamheter där möten sker
enskilt med de äldre barnen och där det bedöms lämpligt och adekvat utifrån barnets
ålder och mognad kan frågor om våld ställas på indikation.
Vid berättelser från barnet om våldsutsatthet och övergrepp, undvik att ställa
utredande följdfrågor utan att kontakta och konsultera socialtjänsten alternativt polis
eller åklagare. Ställ endast frågor som visar att du lyssnar och tror på det som barnet
säger. Det är viktigt att inte möta barnet med tystnad utan var aktiv och bemöt barnet
med bekräftande svar. Det är socialtjänstens uppdrag att utreda vidare barnets situation
och behov av insatser. Bekräfta istället barnet med frågor som visar att du tar barnet på
allvar. Informera barnet om din anmälningsplikt enligt kap. 14 § 1 SoL.
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Det är viktigt, om det är möjligt, att den person som barnet valt ut att berätta för om
sin utsatthet behåller kontakten med barnet. Barn berättar endast om sin utsatthet
om de känner att den vuxen de berättar för orkar höra och ta emot deras berättelse.
Det blir utifrån barnets situation betydelsefullt att inte den utvalda vuxna personen
försvinner ur barnets liv. Diskutera aktuell situation med socialtjänsten för att
möjliggöra en fortsatt kontakt med barnet.
Bemötandet av barnet:
•

Respektfullt

•

Omhändertagande

•

Träffa barnet enskilt om möjligt!

•

Vara lyhörd och lyssna

•

Uppmärksamt

•

Använd generaliseringar för att fråga vidare

•

Bekräfta och ta barnet på allvar

•

Ställ följdfrågor som är bekräftande och som visar att du lyssnar20

Exempel på hur du kan informera barnet om anmälningsplikten enligt kap. 14 § 1
Socialtjänstlagen
Om barn inte berättar men misstanke finns hos personalen om att barnet är utsatt börja med att informera barnet om din anmälningsplikt enligt kap. 14 § 1 SoL.
— Alla vi som i vårt arbete träffar barn och unga och deras föräldrar har något som
kallas för anmälningsplikt. Med det menas att om jag får veta eller om jag är orolig
för att det barnet jag möter inte har det bra hemma, måste jag kontakta andra vuxna
(socialtjänsten) som arbetar med att se till att det barnet och barnets föräldrar får hjälp
så att de kan må bättre. Inget barn skall leva med att bli utsatt för våld eller andra
saker som skadar barnet eller får barnet att må dåligt. Då är det viktigt att barnet och
barnets föräldrar får stöd och hjälp.
— Jag kommer försöka att fortsätta ha en kontakt med dig och kommer att stötta dig
så mycket det går även om det är andra vuxna som kommer se till så att du och din
familj för hjälp. (Det sista stycket säger man endast om man vet att det är möjligt att
finnas kvar för barnet).
Exempel på fråga att ställa om barnet har uppenbara blåmärken eller skador och själv
inte berättar
— Jag träffar många barn som berättar att de är med om allvarligt bråk hemma. Det
kan vara saker som händer hemma som skrämmer barnen. En del barn är även med om
att själva bli hotade, slagna eller utsatta på andra sätt. Jag vet inte om det är så för dig
men kan du känna igen dig i detta? Har det varit så för dig?
20 Arnell & Ekbom, 2010, …och han sparkade mamma, Stockholm
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Om barnet vid upprepade besök upplevs som ovanligt hängigt, nedstämt eller
försummat och själv inte berättar
— Jag träffar ibland barn som inte alltid mår så bra. Det kan vara barn som inte alltid
har det så bra hemma. En del barn hör och ser allvarligt bråk mellan vuxna och en del
barn kan också bli utsatta själva för svåra saker. Kan du känna igen dig i detta? Har det
hänt dig?
Eller,
— En del barn jag träffar berättar att de inte alltid mår så bra. Det kan bero på att det
inte alltid finns mat hemma, att det finns några som bråkar och skriker så att barnen
inte kan sova, de kanske får vara ensamma länge utan någon vuxen hemma. Om barn
har det svårt på detta sätt så måste barnen och deras föräldrar få hjälp. Är det så att du
kan känna igen dig i detta? Är det så för dig?
Övriga exempel på frågor
— Många barn jag träffar berättar att det händer saker hemma som skrämmer dem.
Det kan vara någon som hotar, skriker fula ord eller till och med slår någon. Kan du
känna igen dig i detta? Finns det något som händer hemma hos dig som skrämmer dig?
Eller,
— Det kan vara så för många barn jag träffar att de vuxna hemma skriker och kallar
varandra fula ord. En del barn är med om att det ofta är stökigt och bråkigt hemma!
Kan du känna igen dig i detta?
Vidare handläggning se bil. 5,6

Dokumentation
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen samt tandvårdspersonalen
dokumenterar det som framkommer i samtal och undersökningar. Det kan även vara
andra observerade faktorer i samband med mötet som de har sett, hört eller iakttagit.
Som till exempel att medicinsk hjälp söks sent, söker i första hand för annat, vet inte
hur skadan har uppkommit, nya versioner, uppgivet trauma stämmer inte överens med
skadans omfattning eller ett avvikande samspel mellan föräldrar och barn.21
Det är viktigt att dokumentera barnets spontana berättelse om vad som hänt och
särskilt fråga efter skadans uppkomstsätt. Dokumentera fakta och undvik egna
tolkningar eller värderingar.
Utgångspunkten ska alltid vara att ett barn som berättar att det har utsatts för någon
form av övergrepp eller våld talar sanning!
Dokumentera fakta och undvik egna tolkningar eller värderingar.
21 Mio-gruppens Barnskyddsteam, Astrid Lindgrens sjukhus
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Att tänka på vid dokumentation då barnet har uppenbara skador
•

När och var inträffade skadan?

•

Hur? Vad hände? Vad förorsakade skadan?

•

Vilken skada ser du att barnet har

•

Om möjligt fotografera skadan

•

Har barnet och/eller föräldrar informerats om anmälan

•

Har socialtjänsten konsulterats? Namn på person

•

Dokumentera att anmälan skett

•

Kopia på anmälan sparas digitalt

Skador eller tecken på omsorgssvikt ska dokumenteras noggrant. Skador skall anges
med exakt lokalisering och storlek i millimeter. Fotodokumentation med någon form
av måttremsa och kroppsskisser kan användas i de fall det är lämpligt och kan vara av
stor vikt för en eventuell rättsprocess. Laboratorieprover, röntgenundersökningar och
ögonbottensundersökning är av stor betydelse vid olika typer av misstänkt våld mot
barn.
Barnets integritet och självbestämmande ska beaktas och att samverka med barnet
är viktigt. En väl underbyggd dokumentation ger goda förutsättningar för bra
utredningar inom socialtjänsten, samt för att ett bra rättsintyg ska kunna skapas och
hålla för rättens bedömning.22
Att tänka på vid dokumentation när oro finns för att barn far illa (försummelse,
psykiskt våld, våld mot omsorgsperson)
•

Beskriv var, hur och vem du har fått information av

•

Vad föranleder din oro, vad har du sett?

•

Har barnet och/eller föräldrar informerats om anmälan

•

Har socialtjänsten konsulterats? Namn på person

•

Dokumentera att anmälan skett

•

Kopia på anmälan sparas digitalt

22 Barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsen 2013
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Barnets eller förälderns journal
När barnets förälder är patient i hälso- och sjukvården/folktandvården och personalen
gör en anmälan enligt kap. 14 § 1 SoL så dokumenteras uppgifterna om barnet och
anmälan till socialtjänsten i förälderns journal. Om anmälaren anser att det är av
betydelse för barnets hälsa och utveckling att en annan hälso- och sjukvårdsverksamhet
eller folktandvårdsklinik som arbetar med barnet behöver ha denna information
för att kunna erbjuda barnet god vård (2 § och 3§ HSL, 3 § Tandvårdslagen) gäller
sekretessbrytande bestämmelser. Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL). Om till exempel BVC får information
om en förälder eller ett barn som behöver stöd och att en anmälan har gjorts till
socialtjänsten av vuxenpsykiatrin så dokumenteras den uppgiften i barnets journal. Om
det är barnet som är patient så dokumenteras anmälan enligt 14 kap.1 § SoL i barnets
journal. I dokumentationen bör det framgå till vilken socialtjänst anmälan är ställd samt
namn och kontaktuppgifter dit. Likaså om barnet och vårdnadshavarna har informerats
om att anmälan har gjorts.

Begäran om rättsintyg
När polis eller åklagare ska utreda ett misstänkt brott är det ofta avgörande att snabbt
undersöka och dokumentera kroppsskador hos personen som råkat ut för gärningen.
På samma sätt kan skador som konstateras hos en misstänkt gärningsman vara viktiga
bevis i en kommande rättegång. Sådana undersökningar görs av särskilt utbildade
läkare som har behörighet att utfärda rättsintyg. Rättsintyget kan utfärdas efter en
rättsmedicinsk kroppsundersökning eller ett rättsmedicinskt yttrande. Ärendet måste
först vara polisanmält, och endast polis, åklagare eller domstol kan begära att ärendet
förs över till rättsmedicin eller att en rättsläkare undersöker barnet tillsammans med
en barnläkare. Ett rättsintyg är ett skriftligt medicinskt utlåtande om en misstänkt
gärningsman eller ett brottsoffer. Som regel innehåller ett rättsintyg beskrivningar och
bedömningar av skador. Ett rättsintyg grundar sig oftast på en läkarundersökning som
har utförts med avseende att utfärda rättsintyg, men underlaget kan också vara annan
dokumentation, exempelvis journalhandlingar och fotografier. Det är därför viktigt att
journalföring och dokumentation är saklig och noggrann.

Vårdnadshavares rätt till att ta del av barnets journal
Enligt 6 kap. 2 §. FB är det vårdnadshavaren som har rätt till att ta del av barnets
journal för att kunna tillgodose barnets behov. Vårdnadshavaren har, enligt 6
kap. 11 § FB, rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga
angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling
ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.
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I takt med att barnet blir äldre flyttas dispositionsrätten över sekretessen över på
den unga själv. I de situationer där vårdnadshavaren i princip har dispositionsrätt
över sekretessen till skydd för den underåriga, kan det ändå finnas undantagsfall
där uppgifter inte kan lämnas ut till vårdnadshavare. Av 12 kap. 3 § OSL framgår att
sekretess gäller i förhållande till vårdnadshavare om det kan antas att den underåriga
lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det krävs således att det
men som kan befaras vid utlämnande av uppgifterna ska vara betydande, till exempel
genom att den unga kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om
uppgiften lämnas ut. Det kan också vara att en uppgift om den underåriga riskerar att
missbrukas av vårdnadshavaren i något avsevärt avseende.
Om ett utelämnande av journaluppgifter skulle kunna antas orsaka hot eller våld mot
uppgiftslämnaren eller dennes närstående görs en menprövning (25 kap. OSL 7 §). 23
Inom hälso- och sjukvården/tandvården gäller att i första hand fattar verksamhetschef/
chefsöverläkare/klinikchef, föreståndare eller motsvarande beslut om utlämnande
av uppgifter, lämpligen efter samråd med den för vården ansvariga personalen.
Verksamhetschefen/chefsöverläkaren/klinikchefen kan givetvis vid behov före sitt beslut
samråda med sjukhus-/regionjurist. (Ur 6 kap. OSL)

Konsultera socialtjänsten
Om hälso- och sjukvårdspersonalen eller tandvårdspersonalen känner sig osäker på om
barnet kan lida men av att journaluppgifter kommer vårdnadshavaren till del kan en
kontakt med socialtjänsten tas. Socialtjänsten kan informera om eventuell pågående
utredning som gör att vårdnadshavaren inte bör ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Samverkan
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 §
förvaltningslagen. De har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn
som far illa eller riskerar att fara illa. För hälso- och sjukvård lagstadgades skyldigheten
först den 1 juli 2003. Samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv, inte ett
verksamhetsperspektiv, och en övergripande målsättning kan sammanfattas i följande
punkter:
•

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av
en ogynnsam utveckling.

•

Barnet eller den unge ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn.

•

Barnet (i vissa fall det ofödda barnet) eller den unge ska vara i fokus.24

23 Barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsen 2013
24 Socialstyrelsen, 2007, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa
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Styrningen är kanske det mest centrala – att den politiska och administrativa
ledningen inom de berörda organisationerna aktivt tar ställning för samverkan. Om
inte samverkan stöds på ledningsnivå kommer den bara att fungera kortsiktigt och
personbundet. Ledningarna behöver bland annat gemensamt efterfråga en definition,
uppföljning och utvärdering av samverkan.
Bestående samverkan föregås av en långsiktig utvecklingsprocess och ett gediget
engagemang för förändring. För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.25

Hur skall samverkan se ut?
•

Det skall finnas en vilja att samverka

•

Samverkan skall definieras

•

Samverkan skall legitimeras av ledningen

•

Kunskap om varandras uppdrag, roller och mandat

•

Tydliga kommunikationsvägar

•

Tydlig styrning på alla nivåer

•

Baseras på funktion inte person

•

Finns en målsättning och en modell för samverkan

•

Gott arbetsklimat

•

Kontinuitet i arbetet

Begreppsförvirring kan vara ett hinder för samverkan. Därför är det viktigt att
klargöra dels själva begreppet samverkan, dels andra begrepp som ofta används i de
sammanhang då den aktuella målgruppen och deras behov diskuteras. Vad menar
respektive verksamhet/part med samverkan just i det aktuella sammanhanget?
Samsyn förutsätter kontaktytor och kommunikation. De berörda behöver kunskap
om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Det är viktigt att upparbeta goda
professionella relationer.
Något av det mest väsentliga med samverkan är att tydliggöra och skapa
förutsättningar för att kunna ange vilka olika syften, frågeställningar, arbetsuppgifter
och ansvar de olika verksamheterna har för att den som söker hjälp ska kunna få ett
optimalt omhändertagande. Detta för att även undvika dubbelarbete och för att
förväntningarna och kraven på samarbetspartner ska vara rimliga.26
25 Socialstyrelsen, 2007, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.; Socialstyrelsen, 2013, Barn som far illa eller riskerar att fara illa
26 Socialstyrelsen, 2007, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.
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Erfarenheter från uppföljning av samverkan betonar att det är viktigt att de som
deltar i samverkan högst konkret kan se vinsten och betydelsen av det i det egna
arbetet och i den egna arbetssituationen för att ha lust och ork att satsa. Man ställer
den klassiska frågan – vad tjänar vi på att samarbeta med er?27

Socialtjänsten bör erbjuda ett möte
För att ta tillvara anmälarens engagemang och kompetens och att uppmärksamma
barnets situation, oavsett om anmälan leder till utredning eller inte bör socialtjänsten
erbjuda ett möte. ”Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som
gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.”
14 kap. 1 a § Lag (2012:776)
Anmälaren, vårdnadshavaren och barnet, beroende på dess ålder och mognad bör
kallas till mötet. Detta möte kan med fördel ske hos den verksamhet som gjort
anmälan, för att minimera föräldrar och barns ytterligare upplevelse av utsatthet. Det
är frivilligt för barnet, vårdnadshavare och den som gjort anmälan att delta i mötet.
Skäl för att inte ha ett möte kan vara att anmälan rör misstanke om brott mot barnet
i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck eller att nämnden har annan information
som gör mötesformen olämplig. Informationen i anmälan kan också vara av det slaget
att det blir fråga om ett omedelbart omhändertagande.
Hur samverkan kan se ut konkret mellan BVC, folktandvård och socialtjänst se Förslag
till samverkansmodell, bil. 7.

Pojken plockade upp snäcka efter snäcka
och bar ut dem i havet.
- Vad håller du på med? undrade pappan.
- Jag hjälper snäckorna, svarade pojken.
Men kom nu, sa pappan. Du ser väl att det
finns alldeles för många snäckor.
Du kommer aldrig kunna rädda allihop. Så
det spelar ingen roll.
- För den snäckan spelar det roll, svarade
pojken och såg på den snäcka han höll i
handen.

27 Från olika regionala och lokala handlinsprogram
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Följande kontaktpersoner inom olika berörda verksamheter har fungerat som
referensgrupp vid framtagandet av materialet.
Anna Larsson, verksamhetschef, Backa vårdcentral, Göteborg
Snezana Hadziselimovic, verksamhetschef, Backa Läkarhusgruppen, Angereds läkarhus,
Anita Alm, specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland
Lina Lundborg, verksamhetsutvecklare, IFO Stadsdelsnämnd Väster Borås
Eva-Karin Bergström, leg tandhygienist, Folktandvården, Västra Götaland.
Carina Eriksson, enhetschef socialtjänsten Västra Hisingen, Göteborg
Annika Halldin, klinikchef, Folktandvården, Kungälv
Catharina Jacobsson, specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland
Susanne Magnusson, verksamhetschef, Boda vårdcentral, Borås
Gunilla Fallstrand, BVC-sköterska, Herkules BVC/Familjecentralen Norrby, Borås
Katarina Almkvist, verksamhetsutvecklare, Barnhälsovården Södra Älvsborg
Ann Jansson, verksamhetsutvecklare, Barnhälsovården Göteborg
Tove Corneliussen, utbildningsledare VKV
Jenny Ström, verksamhetsassistent, VKV
Daniel Cederberg, informatör, VKV
Carina Eliason, utveckingsledare VKV
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Vad bör anmälan enligt kap.14 1 § Socialtjänstlagen
innehålla?
• Barnets namn, adress, personnummer samt kontaktuppgifter till
vårdnadshavare.
• Anledningen till att anmälan görs! Beskriv vad ni har sett och hört
och vad som föranleder oro för barnet. Det kan vara vilka av barnets
behov som misstänks försummas, misstanke om fysiskt, psykiskt
våld, sexuella övergrepp. Beskriv också om du har träffat barnet, när,
var, vad barnet har uppvisat för beteende, känslomässiga reaktioner
och/eller vad barnet har sagt.
• Under hur lång tid har oron för barnet funnits. Tid och plats bör
redovisas när dessa iakttagelser skett.
• Finns det enligt er uppfattning akut fara för barnet.
• Har vårdnadshavare informerats om anmälan.
• Har barnet informerats om anmälan.
• Har konsultation skett med socialtjänsten, i så fall namn och
kontaktuppgifter till den socialsekreteraren. Beskriv också vad som
framkom i det samtalet.
• Namn och kontaktuppgifter till den som lämnat anmälan, (telefonnummer,
befattning, adress samt namn och kontaktuppgifter till ansvarig chef).
Som professionell kan du inte vara anonym då du gör en anmälan.
• Kom överens inom arbetsplatsen om vem som skriver under anmälan. Ett
alternativ kan vara att den som initierat anmälan samt ansvarig chef
skriver under anmälan.
Du kan med fördel använda förtryckt anmälningsblankett som bifogas!

27

Bilaga 3

28

Reviderat: 2016-04-06

Bilaga 4

VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Partner Violence and Abuse Screening, barntilläggsfråga, PVAS

Fysiskt våld, kontroll och kränkande behandling
mellan vuxen och/eller mot barn
1.

2.

Känner du dig trygg i ditt nuvarande förhållande?

›
›
›

Ja
Nej
Har inget förhållande

Finns det en person från ett tidigare förhållande som gör sådant som får dig att
känna dig otrygg för närvarande?

›
›
3.

Nej
Ja, vad?

Har du som vuxen blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en vuxen?
› Ja under det senaste året
› Ja, för 1-3 år sedan
› Ja, för mer än 3 år sedan
› Nej
Om du blivit skadad av någon, vem var det som skadade dig?

›
›
›
4.

En person som jag har ett förhållande med nu
En person från ett tidigare förhållande
Någon annan

Har barn som du bor eller bott tillsammans med, blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadats på
annat sätt under uppväxten av en vuxen som barnet bott tillsammans med?

›
›
›
›

Ja under senaste året
Ja, för 1-3 år sedan
Ja, för mer än 3 år sedan
Nej

Om barnet/barnen skadats av någon, vem var det som gjorde det?
› Mamma

› Pappa ________ › Annan: ____________________
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Frågor om våld

FOV 18 +

Våld i nära relationer påverkar hur du mår både fysiskt och psykiskt, därför frågar vi.
Det påverkar även dina barns fysiska och psykiska hälsa. Barn har rätt att växa upp utan
våld. Våld kan vara att du blir utsatt själv eller ser någon annan bli utsatt. Du kan få stöd
om du varit utsatt för våld eller om du sett eller hört våld mot en närstående under din
uppväxt. Du kan även få stöd om du själv utsatt någon annan för våld.

Med närstående menar vi partner, familjemedlem, släkting eller annan viktig person.
1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
r Ja
r Nej
2. Har du blivit fasthållen, knuffad, slagen, sparkad eller skadad på något annat sätt
av en närstående?
r Ja
r Nej
3. Har du känt dig pressad eller tvingad till sexuella handlingar av en närstående?
r Ja
r Nej
4. Har du blivit utsatt för våld av någon som inte är en närstående, enligt fråga 1-3?
r Ja
r Nej
5. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-3?
r Ja
r Nej
6. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1 – 3?
r Ja
r Nej
7. Har barn som du bor med eller har bott med utsatts för våld enligt frågorna 1-3?
r Ja
r Nej
Om det är något mer du tänker på eller vill ta upp, skriv på baksidan!
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Tack för att du svarat på frågorna!
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