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Introduktion
Vid upptäckt, misstanke om, eller oro för att ett barn far illa är det viktigt att sådant som framkommit i samtal, observationer och
undersökningar dokumenteras i patientjournalen. Att iakttagelser som föranlett en anmälan till socialtjänsten dokumenteras, till exempel
tecken på omsorgssvikt, skador efter våld eller sexuella övergrepp, har betydelse för patientsäkerhet och kvalitet. En god dokumentation kan
öka förutsättningarna för en bra utredning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men ökar även möjligheten att ett rättsintyg, hållbart
för rättens bedömning, ska kunna utformas.
Bakgrund och Syfte
Anteckningen är dold i Journalen på 1177.se och används då anmälan om oro görs till socialtjänsten. Blankett för anmälan om oro för att barn
far illa finns i intygsmodulen.

Manual till anteckningen Oro för att barn far illa
Term (sökord)
Länk till informationsmaterial

Beskrivning

Kommentar
Länk till Barn som far illa på
Vårdgivare Skåne.
Våld i nära relationer
Vårdgivare Skåne
Till dig som är skyldig att göra
anmälan vid oro för ett barn,
Socialstyrelsen
Barn som far illa eller riskerar
att fara illa, Socialstyrelsen

Typ av sökord
Länkterm

Val

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Identitet styrkt

Enval

Identitet styrkt2

Egenskap/enval

Kontaktorsak

Fritext

Närvarande personer

Flerval

Aktuellt

Fritext

Bakgrund till oro för barnet

Fritext

Orsak till orosanmälan

Flerval

Bedömning

Fritext

ÅTGÄRD

Rubrik

Kontaktsätt, socialtjänsten

Flerval

Val
Via id-handling
Via personal
Via närstående
Via id-band
Identitet ej styrkt
Märks med id-band
Id-band från annan inrättning
Socialsekreterare
Annan myndighetsperson
Tolk
:
Vårdnadshavare
Närstående

:
Barnets eget beteende
Bevittnat våld
Fysisk misshandel
Hedersrel. våld och förtryck (Melior)
Hedersrelaterat våld och förtryck (PMO)
Förgiftning
Könsstympning
Misshandel genom sjukvårdsins.
Omgivningsfaktorer
Omsorgssvikt
Psykisk misshandel
Sexuell exploatering
Sexuellt övergrepp
Självskadebeteende
Suicidförsök

:
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Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Anmälan bekräftad av socialtj.

Typ av sökord

Enval lång

Barnet informerat om anmälan

Bildstöd:
Bildsamt
KomHIT

Flerval

Vårdnadsh. inform. om anmälan

OBS: Vid misstanke om brott
skall information om
anmälan inte lämnas till
vårdnadshavare eller barnet.
Kontakta socialtjänsten eller
polisen för vägledning och
stöd.

Flerval

Information om anmälan till
föräldrar från Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.
se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ku
nskapsstod/2016-4-5.pdf
Samtalsstöd (broschyr på 8
språk) att lämna i fall då
vårdnadshavare kan
informeras:

Val
Fax
Telefon
Brev
Personligt besök
Ja, socialtjänstpersonal har bekräftat att anmälan
mottagits
:
:
Nej, inte möjligt
Nej, information bör inte ges
Ja, skriftligen
Ja, muntligen med bildstöd
Ja, muntligen utan bildstöd
:
Nej, inte möjligt
Nej, information bör inte ges
Ja, muntligen
Ja, skriftligen med broschyr
Ja, skriftligen utan broschyr

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val

https://vardgivare.skane.se/
patientadministration/patien
tinformation/broschyr/anmal
an-oro-socialtjansten/
Somatisk vård erbjuden

Enval

Psykiatrisk vård erbjuden

Enval

Spårsäkring sexuellt övergrepp

Enval

Pågående stödåtgärder

Flerval

Brottsmisstanke finns

Polisanmälan gjord

Polisanmälan gjord av

OBS: Vid misstanke om brott
skall information om
anmälan inte lämnas till
vårdnadshavare eller barnet.
Kontakta socialtjänsten eller
polisen för vägledning och
stöd.
Detta sökord kommer endast
upp då Brottsmisstanke finns
besvaras med Ja
Detta sökord kommer endast
upp då Brottsmisstanke finns
besvaras med Ja

Mall i mall

Enval

Ja
Nej

Flerval

:
Vårdnadshavare
Barnet
Sjukvårdspersonal
Socialtjänstpersonal

Planering

Fritext

Återbesök

Datum

Samordnad individuell plan SIP

SKL, om SIP

Ja
Nej
Ja
Nej
Remiss skickad
Ja
Nej
:
Kurator
Psykolog
Första linjen
Barnavårdscentral
Barnahus
Ja
Nej

Enval

:
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Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val
Planerad
Genomförd

Huvuddiagnos

ICD 10

KVÅ-kod

Åtgärdskod

Remiss till

Fritext

