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Exempel på talarmanus vid orosanmälan av barn
Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska berätta för föräldrar att man har gjort en orosanmälan
utifrån situationen för deras barn. Det kan vara en fördel att ta fram talarmanus för återkommande
situationer inom den egna verksamheten. Här är två exempel på hur man kan formulera sig.
EXEMPEL FRÅN NEONATAL:
I vårt arbete med barn ska vi utgå från barnets bästa i alla lägen. Lagen gör oss ansvariga att samarbeta
med Socialtjänsten när vi uppfattar att en familj behöver stöd för att tillgodose barnets bästa.
Då vi utgår från (barnets namn) ser vi ett ökat behov av (problemet, t.ex. mer närvarande föräldrar,
starkare anknytning, trygghet etc.).
Vi har därför kontaktat Socialtjänsten för att påbörja ett samarbete med dem kring (barnets namn).
Rent formellt kallas det en ”orosanmälan”, men det är helt enkelt det sätt vi har för att se till att er
familj får bästa möjliga förutsättningar för barnets fortsatta utveckling och hälsa, även efter det att ni
inte längre är kvar här på neonatal.
Så här har vi beskrivit situationen runt er familj (visa orosanmälan om det känns att det passar).
Är det något du/ni undrar över?
Vi finns här för er och (barnets namn), och vi vill att ni ska få det stöd ni behöver.
EXEMPEL FRÅN RÄTTSPSYKIATRIN:
Ett av våra uppdrag inom rättspsykiatrin är att se till att barn till våra patienter får det stöd de behöver
och har rätt till från socialtjänsten i den kommun de bor i, utifrån barnets bästa.
En anledning till att vi tar kontakt med socialtjänsten är att forskningen visar att barn till våra
patienter ofta har extra behov av stöd.
Att ha en förälder eller närstående som vårdas inom rättspsykiatrin påverkar barn på olika sätt, till
exempel:


Barn kan behöva mer information om hur vardagen ska fungera när föräldern vårdas här och stöd
för att familjen ska få ihop vardagen.



Barn kan behöva någon att prata med för att inte må dåligt.



Barn kan behöva stöd i skolan eftersom de kan få svårt att koncentrera sig och med inlärning eller
problem i relationer med kamrater.



Barn kan vara oroliga för att de kanske kan bli sjuka på liknande sätt som sin förälder.

Oavsett hur (ditt/dina) barn reagerar på att du vårdas här är det viktigt att (hon/han/de) får det stöd
som (hon/han/de) behöver och har rätt till.
Eftersom vi inte kan veta om socialtjänsten i (barnets/barnens) kommun har fått information om att
du vårdas här är vi skyldiga att göra en anmälan så att socialtjänsten kan undersöka vilket stöd
(ditt/dina) barn behöver.
En fördel med att göra anmälan för alla som vårdas här redan vid inskrivningen är att det gör det
lättare för oss att tillsammans med dig ta ny kontakt med socialtjänsten om vi upptäcker att (ditt/dina)
barn lite längre fram behöver någon särskild form av stöd. Vi informerar även barnets (andra)
vårdnadshavare om denna anmälan för att uppmärksamma att barnet har rätt till stöd.
Är det något du redan nu vill att vi uppmärksammar socialtjänsten på, som kan underlätta för
(ditt/dina) barn att få det stöd (hon/han/de) behöver?

