
Fyll i blanketten, skriv ut och skriv under. Skicka därefter blanketten till: 

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad. 

Vid frågor vänligen kontakta therese.martinsson@hkr.se 

Förslag till studentprojekt 

2. Lämplig uppsatsnivå: både grund- och avancerad nivå

3. Verksamhet och kontaktperson:

Forskningsstudien Barn i Barnahus, projektledare Ann-Margreth E. Olsson 

4. Syfte med projekt:

Datum: _
20180424

Utforska frågan om och situationer när medarbetare inom hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst, kriminalvård 
och andra verksamheter med anmälningsskyldighet när de misstänker att barn far illa. Förbättra förntsättningarna för att bedöma när 
anmäla och att anmäla samt samarbete med socialtjänsten. 

5. Kortfattad projektbeskrivning:

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa 
verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast 
anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn 
far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. I c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det 
förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i 
hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med 
barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller 
socialtjänstens område. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

I praktiken när vi misstänker att ett barn far illa kan många olika känslor, farhågor och funderingar väckas som gör att vi ändå tvekar 
inför att kontakta socialtjänsten och förmedla vår oro om hur barnet har det. 

Vad kan underlätta för medarbetare (i olika verksamheter) att göra oroanmälan om att barn far illa eller riskerar fara illa? Hur kan 
samarbetet när det gäller barn som far illa och deras familjer förbättras? 

6. Övrigt:

Inom Barnahus samarbetar socialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri, rättsmedicin, polis och åklagare när ett barn 
misstänks vara utsatt för brott. Det kan handla om misstanke om misshandel, sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott eller att 
barnet blivit vittne till brottsliga gärningar. Barnet kallas till Barnahuset för förhör och för att säkra barnets behov av skydd. 
Barnet förs till Barnahuset på ett sätt som skyddar barnets berättelse om det inträffade. Barnahuset kommer in i det initiala skedet 
av polisens förundersökning respektive i socialtjänstens förhandsbedömning om vad som är bäst för barnet på kort sikt. På 
Barnahuset ska samtliga berörda myndigheter finnas på plats. Såväl polisundersökning som medicinska och sociala 
undersökningar och bedömningar ska kunna göras på plats. 
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