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 Rutin för hantering av orosanmälan när barnet inte är patient  

Syfte  

Syftet är att klargöra hur orosanmälan av barn som far illa hanteras i de fall där barnet inte är 

patient utan det är någon annan i barnets närhet som är patient. 

Omfattning 

Alla som i sin yrkesroll inom hälso- och sjukvården misstänker eller får kännedom om att ett 

barn far illa är enligt socialtjänstlagen skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

Övriga medarbetare som får kännedom om att ett barn far illa bör göra en orosanmälan. 

Ansvar 

Rutinen ska följas av medarbetare inom Region Kalmar län. 

Rutin 

Det finns fall där det finns skäl för att göra en orosanmälan, men där barnet inte är patient. I 

de fallen finns det ingen vårdrelation med barnet och orosanmälan får därför inte journalföras 

i barnets journal. Orosanmälan får inte heller journalföras hos någon annan i barnets närhet 

eftersom anmälan inte avser den personen utan barnet.  

 

Om en förälder är patient kan däremot en kort notering göras i förälderns journal om att en 

orosanmälan har gjorts avseende ett barn till denne. En sådan notering ska göras på dolda 

sökord om det finns skäl mot att en förälder får kännedom om orosanmälan, till exempel vid 

misstanke om att ett brott har begåtts mot barnet. Var uppmärksam på att dolda sökord och 

dolda mallar inte per automatik filtreras bort vid utskrift av journal.  

 

Orosanmälan dokumenteras på blankett som finns på Navet: 

Blankett orosanmälan (regionkalmar.se) 

 

Det är viktigt att skriva på orosanmälan vilket datum som anmälan är upprättad. Orosanmälan 

ska skickas till socialtjänsten i aktuell kommun, även i akutfall. En akut orosanmälan kan vara 

muntlig, men ska bekräftas skriftligen så snart det går med hänsyn till de ingripande åtgärder 

som kan vidtas av socialnämnden. Kontaktlista till socialtjänsten (även jourtid) inom regionen 

nås via denna länk: Kontaktlista till socialtjanst.pdf (regionkalmar.se).  

 

Orosanmälan (originalet) skickas till socialtjänsten i den aktuella kommunen och en kopia på 

orosanmälan skickas samtidigt med internpost till: 

Diariet, Regionhuset, Strömgatan 

 

Diariets personal registrerar kopian på orosanmälan i diariesystemet och markerar att den 

omfattas av sekretess.  

https://vardgivare.regionkalmar.se/globalassets/vard-och-behandling/barn-och-ungas-halsa/orosanmalan-vid-misstanke-om-barn-som-far-illa-blankett.pdf
https://vardgivare.regionkalmar.se/globalassets/vard-och-behandling/barn-och-ungas-halsa/kontaktlista_socialtjanst.pdf
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När den skriftliga återkopplingen från socialtjänsten inkommit, ska den skickas i sitt original 

för diarieföring till: 

 

Diariet, Regionhuset, Strömgatan 

 

När den skriftliga återkopplingen från socialtjänsten inkommit till diariet avslutas ärendet i 

diariesystemet och handlingarna arkiveras bland sekretesshandlingar. 

 

Ändringshistorik 

Datum Ändring Utförd av 

2021-10-25 Justering av dokumentets giltighetstid Regionjurist 

2022-08-15 Tillägg kring orosanmälan i akutfall och notering 
om orosanmälan i förälders journal 

Regionjurist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


