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Enligt 14 kap §1 i Socialtjänstlagen om barn som far illa och kan vara i behov av
stöd och skydd
Våld inom familjen mot både vuxna och barn och ta sig uttryck på många olika
sätt.
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något
mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill” (Per Isdal, psykoterapeut)
När det förekommer barn under 18 år har personal i hälso- och sjukvården en
skyldighet att anmäla till hemkommunen om man misstänker något som gör att
socialnämnden bör ingripa till en underårigs skydd.
Vuxen:
Bedöm och behandla skador som patienten söker för.
Vi misstanke om misshandel eller vanvård försök få patienten att prata om sin
situation utan att använda uttryck såsom misshandel eller liknande.
Stöd patienten, våga lyssna och uppmana till att anmäla händelsen.
Erbjud vidare kontakter via sjukhuset, exempelvis kurator, vårdprogram med
mera.
Misstankar om vanvård och/eller misshandel ska överrapporteras muntligen till
mottagande enhet.
Barn:
Bedöm och behandla skador som patienten söker för.
Vid misstanke om misshandel, vanvård eller ogynnsam miljö för barnet görs
anmälan till respektive kommuns socialtjänst av ambulansen eller behandlande
enhet. Anmälan från ambulanssjukvården görs av avdelningschefen för
verksamheten. Underlag för denna anmälan lämnas av berörd personal. En
anmälningsblankett till socialbyrå i aktuell kommun finnes i blankettarkivet i CC
under: ”Anmälan när ett barn far illa. "Högerklicka” på raden där blanketten kan
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öppnas så får du också en länk till en anmälningsrutin.
Det finns också en pärm märkt ”Barn Orosanmälan” på ambulansstationerna i
Ljungby och i Växjö. I denna finns mer material som man kan använda.
Vid överhängande risk för barnets hälsa kontaktas polis för vidare handläggning.
Vid akut risk för barnets omedelbara hälsa tas barnet omhand enligt
nödvärnsrätten.
Barnet transporteras till närmaste vårdinrättning för bedömning och eventuell
kontakt med barnklinik.
Anmälan vid dessa akuta tillfällen görs av ambulanspersonalen till respektive
kommuns socialtjänst via SOS. Vardagar kontaktas socialtjänsten och övrig tid tas
kontakt med respektive kommuns ordförande för socialnämnden.

Speciellt att tänka på
Om den vuxna patienten ger sitt medgivande ska hjälp ges för att anmäla.
Anmälan sker till polisen.
Den så kallade tvåårsregeln är ändrad enligt nytt lagrum från 2006. Anmälan kan
nu även göras utan den vuxna patientens medgivande för brott eller misstanke om
brott för vilket kan ge fängelse i 1 år eller mer.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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