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Inledning

Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar 
som inte får den vård de behöver eller som far illa på något sätt.

Föräldrabalken 6 kapitel 1 § säger att ”barnet har rätt till omvårdnad, trygg-
het och en god fostran. Barnet skall behandlas med aktning för sin person och egen-
art och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande handling”.

Barnmisshandel definieras så enligt SOU 2011:72: ”barnmisshandel är när 
en vuxen person utsätter att barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov”.

Alla har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man i sitt arbete eller pri-
vat får kännedom om något som riskerar ett barns rättsliga skydd.

Socialtjänstlagen 14 kapitel 1§ (SFS 2001:453) säger:
”var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialtjänstnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter 
vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso-och 
sjukvård om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem 
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn 
och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso-och sjuk-
vården. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 
behov av skydd”.

Att tänka på vid anmälan

Anmälningsskyldighet träder i kraft redan när misstanke finns om att ett barn 
far illa. Vid ett sådant tillfälle får man inte avstå eller vänta med att underrätta 
socialtjänsten. Det är barnets behov som avgör om anmälan ska göras och inte 
hänsyn till föräldrar eller din egen tveksamhet. Ibland kanske man endast vill 
rådfråga socialtjänsten utan att barnets eller föräldrarnas namn nämns. Man 
uppger att det rör sig om en konsultation vid kontakt med socialtjänsten och då 
är den person du pratar med skyldig att anmäla missförhållanden. Kom ihåg att 
det är oro och omtanke för barnet som är anledning till att du anmäler.
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Hur görs en anmälan till socialtjänsten?

• I ett akut läge kan anmälan göras muntligt. 
Muntlig anmälan kompletteras snarast med skriftlig information till be-
rörd socialtjänst. 

• Skriftlig anmälan ska ske via brev - inte e-post. 
Vid brådskande fall kan uppgifter faxas. 

• Anmälan ska alltid diarieföras.

Den skriftliga anmälan skickas till socialtjänsten i barnets/ungdomens hemkom-
mun. Både för dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor bör det finnas 
speciellt framtagen blankett att använda vid ett anmälningsförfarande.

Samtidigt med anmälan ska föräldrar/vårdnadshavare informeras, undanta-
get om det gäller misshandel eller sexuella övergrepp.  Ta råd och hjälp av social-
tjänsten i din hemkommun för att inte riskera barnets/ungdomens säkerhet.

Vad ska stå med i en anmälan och dokumentation

• Barnets/ungdomens personuppgifter, adress och telefon samt var/hos 
vem barnet bor. 

• Anledning till anmälan. Beskriv dina iakttagelser och hur länge du har 
känt oro samt eventuella negativa konsekvenser du bedömer kan finnas 
för barnet/ungdomen på lång och kort sikt. 

• Är målsman informerad och vilken inställning de har till din anmälan. 

• Ditt namn, adress, telefon samt befattning ska alltid finnas med på an-
mälan.  

• Alla iakttagelser som lett fram till anmälan ska dokumenteras i barnet/
ungdomens journal.
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Socialtjänsten roll samt återkoppling

Då en anmälan görs till socialtjänsten ska en utredning påbörjas utan dröjsmål, 
genomföras skyndsamt och inom fyra månader.

Under utredningens gång tar socialtjänsten ställning till om barnet har be-
hov av skydd eller hjälp samt om eventuella insatser kan ske på frivillig väg och i 
överenskommelse med föräldrar.

Socialtjänsten ska återkoppla till anmälaren, att anmälan mottagits och om 
utredning inletts eller inte, vem som är handläggare samt hur man kommer i 
kontakt med densamme.

Om föräldrarna inte samtycker till den vård/insats som socialtjänst föreslår 
görs ett övervägande om tvångsvård kan vara tillämpligt.

Man kan som anmälare ha samtal tillsammans med socialtjänst och föräld-
rar om varför anmälan gjorts och då det ges möjlighet till att förklara sin syn på 
problemet.
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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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