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Barn som far illa (orosanmälan) - administrativ hantering 

Information om att göra en anmälan till Socialtjänsten vid oro för att ett barn far illa v g se länk - 
Rutin, blankett, och kontaktvägar till Socialtjänsten  

1 Anmälan 
Anmälan skickas till socialtjänsten i barnets hemkommun. Länk till blankett för anmälan 
https://orosanmalan.se/blankett/  

2 Diarieför 
Kopia av anmälan ska diarieföras enligt gällande rutiner för diarieföring. Hör med er 
verksamhet/klinik hur ni diarieför allmänna handlingar.  

2.1 Centrala diariet - Platina 
Centrala diariet tillhandahåller diarienummer till Platina för alla verksamheter inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Verksamheten har själv ansvar att skicka anmälan och diarieföra anmälan.  
 

Begäran om diarienummer:  
Mejla till centrala diariet för ett diarienummer i Platina (centrala.diariet@regionorebrolan.se ) med 
följande information:  
 

Rubrik: Begäran om diarienummer för orosanmälan 

Innehåll: 

Anmälan enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen vid (klinik/vårdcentral), Område (vilket område 
kliniken/vårdcentralen tillhör) 

Barnets/vårdnadshavares initialer: F.E.  (förnamn.efternamn) [skriv om det är vårdnadshavare] 

Kommun det ska skickas till:  

 

• Ett ärende i Platina med diarienummer skapas med denna information. Handläggare får ett 
automatiskt mejl från Platina med information om diarienummer.  

• Skanna själv in handlingen och diarieför, som sekretessmarkeras, i det här fallet utgörs 
handlingen av anmälan. Kopian av anmälan behöver därefter inte sparas utan finns i Platina. 

 

  

http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/vard/barnhalsovard/anmalan-angaende-oro-for-barn-som-far-illa-rutin-for/
https://orosanmalan.se/blankett/
mailto:centrala.diariet@regionorebrolan.se
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Sekretess i Platina 

Vid sekretess välj Svag sekretess 

 
Det har beslutats att Region Örebro län använder svag sekretess i de ärenden då sekretess ska sättas, 
tills frågan är ordentligt utredd. Vid valet svag sekretess visas ärendet på postlistan men Initierad av 
är skyddad. 

Uppmärksamma, att oavsett vilken sekretessgrad en handling/ärende har i Platina ska alltid frågan om 
sekretess prövas i utlämnandeärenden. Vid tveksamheter om sekretess föreligger eller inte, bör 
Enheten för juridik och säkerhet konsulteras.  

3 Dokumentation 
 

I patientens journal ska enbart dokumentation att anmälan är gjord med hänvisning till aktuellt 
diarienummer göras. Kopia ska inte skannas in i patientens journal. När bekräftelse på att anmälan är 
inskickad inkommer läggs den i diariet inte i journalen.  

”Anmälan utfärdad enligt SoL 14 kap. 1§ av titel + namn + datum och skickad till Socialtjänsten i 
namn på kommun. Anmälan förvaras i verksamhetens diarium, diarienummer xxxxx”. 

Vid diktering i Infomedix journal, åtgärdskod GD008. (Ej NCS Cross).  
Dokumentera att anmälan är gjord i aktuell patients journal (Infomedix och NCS Cross) under sökord 
”Våldutsatthet”.   
Journalanteckningen är då inte tillgänglig för den enskildes direktåtkomst via www.1177.se   

• Om oro om att ett barn far illa uppmärksammas när annan patient som inte är vårdnadshavare 
än barnet söker vård och inga uppgifter om barnets namn eller personnummer finns, diarieförs 
endast handlingarna. 

 

Vid förfrågan om utlämnande av handling ska en sekretessbedömning göras före utlämnande. 
Orosanmälan lyder oftast under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), v g läs ytterligare under 
25 kap 1 §. 

 
Nyckelord: Socialtjänstlagen 14 kapitlet 1§, orosanmälan, barn som far illa 

 

http://www.1177.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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