
 

 

Socialtjänstlagen

 

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av 

missförhållanden m.m.  

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:  

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 

rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, 

och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 

enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn 

och unga eller inom annan sådan verksamhet inom 

hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för 

fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

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. 

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna 

i 7 § lagen om Barnombudsman.  

1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren 

och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med 

hänsyn till barnets bästa är lämpligt.  

1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan 

enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller 

redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till 

anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är 

olämpligt att göra detta.  

1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. 

************************************ 

Läs mer och se gärna filmer 

socialstyrelsen.se/orosanmalan 
socialstyrelsen.se/barnochfamilj/film 
tidigatecken.nu 
boiu.se/barnskydd 

Seminariedag 

”När du misstänker att ett barn far illa.”  

22 maj 2018 - kl. 09.00-15.00  

Aula B8 i BMC (Dag Hammarskjölds väg) 

Program  

09.00 Gruppindelning och ta platser.  

09.10 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? 

Katja Friberg, socionom, Uppsala kommun 

10.00 Barn som far illa – vad ser vi i vården? 

 Steven Lucas, läkare, Barnskyddsteamet 

10.45 Gruppdiskussioner om fingerade fall. 

 Lunch på egen hand. 

13.00 Paneldiskussion 

14.45 Summering & utvärdering. 

15.00 Slut  

Panelen  

Yrkesrepresentanter och en jurist diskuterar 

dagens fyra fall inför er och svarar på frågor.  

Sjuksköt. – Ann-Charlotte Almblad, barnsjukhuset 

Läkare - Gabriel Otterman, barnsjukhuset 

Socionom – Lina Ivarsson/Eva Hellman, Akademiska  

Psykolog - ännu oklar medverkande  

Jurist - Helena Swahn, Uppsala kommun  

Moderator - Martin Price, barnrättsombud 

************************************ 

Samverkan mellan utbildningar 

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 

1999 denna studiedag om samverkan mellan olika 

yrkesgrupper. Blivande läkare, psykologer, 

sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om 

varandra under samverkan. 

Frågor? 

Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala 

Arbetar på Barnombudet Uppsala län  

martin.price@boiu.se    www.boiu.se/region  
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http://www.socialstyrelsen.se/orosanmalan
http://www.socialstyrelsen.se/orosanmalan
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/film
http://www.tidigatecken.nu/
http://www.boiu.se/barnskydd
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mailto:martin.price@boiu.se
https://boiu-my.sharepoint.com/personal/martin_price_boiu_se/Documents/Barnskydd/Samverkansdag/www.boiu.se/LBO


 

 

Hur hjälper du bäst barnet? 

• Diskutera följande fiktiva fall i grupperna. 

• Uppgift: formulera en journalanteckning för ett av fallen. Samarbeta i gruppen. Ta in olika perspektiv. 

• Några råd till er diskussion: 

o Skiljer sig era observationer åt när ni läser? Hur då?  

o Ser ni olika på oro eller misstanke? Skiljer det sig åt beroende på er blivande yrkesroll? 

o Vad ”ska” du göra i de fyra fallen? Skillnader beroende på profession? 

o Är lagar eller regler hinder för att du ska få göra det du vill i fallen?  

o Vilka möjligheter ser ni tack vare er samverkan? 

• Formulera gärna någon konkret fråga till panelen. Framför under panelen eller mejla martin.price@boiu.se 

 

Fall 1 ************************************* 

En pojke på 13 år kommer vid 17-tiden till Närakuten 

(öppen kl 07-23) med diffust ont i magen. Han har även 

varit några gånger på vårdcentralen p.g.a. magsmärtor 

och huvudvärk där en utredning är påbörjad. Det framgår 

av journalen att en förälder har varit med vid de besöken. 

Den här gången är hans äldre bror med som väntar i 

väntrummet. Pappan är bortrest med jobbet och 

mamman arbetar ett kvällspass och slutar kl 21. Han bor 

hos sin mamma och föräldrarna har gemensam vårdnad 

och hans äldre bror som är 18 år bor hos pappan.  

Du frågar hur det är hemma. ”Det är väl okej” får du till 

svar. Precis när han ska gå får du veta att han vill flytta till 

pappan för att mamma är så arg jämt och att han blir 

slagen ibland. Han berättar att hon ofta är berusad och 

han vet aldrig hur det är med mamma när han kommer 

hem från skolan, och törs aldrig ta med någon kompis 

hem. Ibland tycker han synd om sin mamma men 

samtidigt är han så rädd för vad hon ska göra. ”Kan du fixa 

det” frågar han… ”men prata inte med mamma, det blir 

bara värre då”.   

Fall 2 ************************************* 

Du är anställd vid en smärtklinik och arbetar, i ett team 

bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och 

sjukgymnast, med utredning och behandling av olika typer 

av långvariga smärtproblem.  

Du träffar en man som förutom smärtan också blivit 

ordentligt deprimerad. Kanske hänger det ihop? Han ska 

läggas in några dagar för utredning. Du vet att han har 

barn, en som går i högstadiet och en i lågstadiet. Makan 

har ett chefsjobb som medför veckopendling.  

Tanken slår dig att barnen kanske lämnas ensamma när 

pappan läggs in. Det står inte i journalen om någon tar 

hand om barnen. Å andra sidan är detta knappast 

smärtklinikens sak att lösa.  

Fall 3 ************************************* 

Mot slutet av din utbildning sommarjobbar du på en 

vårdcentral. Du känner igen en 6-årig patient som granne 

till dina föräldrar. Du har träffat grannarna och har hört 

att deras skilsmässa var mycket problematisk. Dina 

föräldrar har sagt att pappan fick vårdnaden men inte kan 

ta hand om barnet.  

Du deltar i en undersökning av barnet och tänker att det 

är väldigt magert, verkar frånvarande och har 

talsvårigheter. Du ser också ingrodd smuts på delar av 

kroppen. Pappan känner inte igen dig och det känns bra 

för du är mest arg över vad du ser.  

Då du inte är fast anställd tar du upp dina tankar med en 

äldre kollega som säger att det nog bara är tillfälligt och 

att barn i den åldern ofta är lite skitiga och trötta. Du 

känner även en oro för att pappan ska reagera om du 

skulle anmäla till Socialtjänsten. Kan han bli aggressiv? 

Kan man anmäla anonymt? 

Fall 4 ************************************* 

En lärare vänder sig till er i elevhälsoteamet och vill ha råd 

för att läraren känner sig orolig för en flicka som tidigare 

har haft kontakt med er i teamet. Den 16-åriga flickan får 

inte gå ut med sina klasskompisar. Tidigare har hennes 

pappa fått reda på att dottern har en pojkvän. Pappan har 

ställt ett ultimatum. Antingen slutar hon umgås med 

pojkvännen eller så skickas hon till farmor och farfar långt 

bort från Uppsala.  

Läraren vill ta kontakt med familjen, men får inte för 

flickan. När du som arbetar i elevhälsoteamet träffar 

flickan berättar hon att hon känner sig kontrollerad och 

hotad av familjen. Hon är spänd och nervös och ser blek 

ut.  


