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Barnskyddsteam
Stöd till regionens medarbetare i frågor
som rör oro för att barn far illa

www.regionostergotland.se
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Barnskyddsteam Region Östergötland

Hur ska du agera vid misstanke om
att ett barn far illa?

Barnskyddsteam Region Östergötland är en konsultativ resurs för medarbetare inom Region Östergötland. Konsultations- och utbildningsinsatser
riktas till samtliga medarbetare inom både offentliga och privata verksamheter som verkar inom eller på uppdrag av Region Östergötland.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 § är du som arbetar för, eller på uppdrag
av, Region Östergötland skyldig att genast göra anmälan till socialtjänsten
i barnets hemkommun om du i ditt arbete får vetskap om eller misstänker
att ett barn under 18 år utsatts, eller kommer utsättas för: fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld, omsorgssvikt, hedersrelaterat våld eller annat utnyttjande. En anmälan kan även röra omständigheter i den sociala miljön runt
barnet och gälla antingen vårdnadshavare och/eller annan vuxen i barnets
närhet. Det kan också röra risker i den sociala miljön kopplade till barnets
eget beteende.

Målsättningen är att förbättra handläggningen av barn som misstänks fara
illa genom att:
• Ansvara för riktlinjer om anmälan till socialtjänsten och säker
journaldokumentation.
• Sprida kunskap genom utbildningsinsatser.
• Erbjuda konsultation vardagar kl. 08.00-15.00 (terminsvis). Sök efter
Barnskyddsteam Region Östergötland på JourLisa eller ring via växeln
010-103 00 00.
Barnrättsombud
Vår målsättning är att varje arbetsplats ska ha minst ett barnrättsombud.
Barnrättsombuden genomgår en grundutbildning i barnrätt och erbjuds
fortbildning årligen om barnets rättigheter inklusive barns rätt till skydd,
övriga barnperspektiv och barnkonventionens tillämpningsmöjligheter.
Syftet är att sprida kunskap om barn som far illa ut samt att arbeta för och
bevaka barnets rättigheter i det vardagliga arbetet.
Nätverk
Barnskyddsteam Region Östergötland har kunskapsutbyte med bland annat
Barnahus, Länsstyrelsen Östergötland, Socialtjänsten inom regionen, enheter som bär uppdrag kring tex våld i nära relationer, Barnafrid, Bris och
övriga Barnskyddsteam i Sverige.
Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Kontaktvägar hittar
du på baksidan av denna folder.

Anmälningsplikten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
Det går bra att kontakta Barnskyddsteam Region Östergötland eller Socialtjänsten för konsultation. Det är viktigt att tänka att det du anmäler är din
oro för barnet och att du inte behöver bevisa eller själv utreda hur det står
till kring barnet, det är socialtjänstens uppgift. Som professionell kan du
inte vara anonym när du gör anmälan.
Oftast bör vårdnadshavarna informeras om varför en anmälan görs. De ska
dock inte informeras om det finns misstankar att ett brott har begåtts mot
barn, till exempel vid misstanke om våld, sexuella övergrepp eller då det
handlar om hedersrelaterad problematik. Anmälan kan behöva upprepas
om oron kvarstår, eller om nya uppgifter framkommer. Är situationen
akut ska du kontakta socialtjänsten per telefon direkt.
Riktlinjer för hur anmälan görs finns på Barnskyddsteam Region Östergötlands webbsida, se även flödesschema på baksidan av denna folder.
Säker dokumentation i Cosmic
Journaldokumentation görs i dokumentationssmallen ”Oro för att barn
far illa (3)” och är då inte synlig i journalen via nätet. Överväg att ta bort
vårdnadshavares åtkomst till journalen via nätet om barnet exempelvis
omhändertagits eller misstänks vara utsatt för brott. Detta för att vårdnadshavare inte ska kunna se någon information i journal via nätet. Riktlinjer
finns länkat från Barnskyddsteam Region Östergötlands webbsida.

Dokumentation och anmälan vid oro för att barn far illa
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Vid misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck, ring socialtjänsten i barnets hemkommun innan du gör den skriftliga anmälan. Informera inte vårdnadshavare om anmälan! Överväg att temporärt ta bort vårdnadshavares
åtkomst till barnets journal via nätet. Detta görs via CVU-direkt på 36000.

Barnet
är patient

Vårdnadshavare/
vuxen är patient

Använd dokumentationsmallen
"Oro för att barn far illa (3)"
i barnets journal.

Använd dokumentationsmallen
"Oro för att barn far illa (3)"
i den vuxnes journal.

Registrera KVÅ-kod GD008
under sökordet Diagnos.

Registrera KVÅ-kod GD008
under sökordet Diagnos.

Använd anmälningsblanketten
i barnets journal i Cosmic.

Övriga ärenden

(även ofödda barn)

Använd anmälningsblanketten
som finns i Dokumenta eller
socialtjänstens e-tjänst.

Använd anmälningsblanketten
som finns i Dokumenta eller
socialtjänstens e-tjänst.

Använd anmälningsblanketten
som finns i Dokumenta eller
socialtjänstens e-tjänst.

Kopia av anmälan skannas in
i barnets komplementjournal
med känslighetsspärr 1-känslig.

Kopia av anmälan diarieförs på
den enhet som gjort anmälan.

Kopia av anmälan diarieförs på
den enhet som gjort anmälan.

Anmälan skickas per post, e-tjänst, faxas eller överlämnas personligen till socialtjänsten i barnets hemkommun. Begär bekräftelse
på att anmälan är mottagen och dokumentera i mallen ”Oro för att barn far illa (3)” när och av vem du fått bekräftelse.
Vid skyddade personuppgifter – se riktlinje ”Anmälan vid oro för att barn far illa”.

KO NTA KT
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

W E B B S ID A
På webbsidan hittar du information samt direktlänkar till
Region Östergötlands anmälningsriktlinje och digitala
anmälningsblankett. Sök på ”Barnskyddsteam” i A-Ö.
vardgivarwebb.regionostergotland.se/Barnskyddsteam
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E-post: barnskyddsteam@regionostergotland.se

