
Barnahusmodellen
 En samordningsmodell för åländska myndigheter

Kommunens 
socialkansli

(Barnskydds-
myndigheten)

Polisen Åklagaren
Barn- och
ungdoms-
psykiatrin

Barn- och
ungdoms-

enheten
Tallbacken
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3.  Barnahuset 

3.2 Samordningsmodell för myndigheterna
vid misstanke om våld mot barn

POLISEN

KOMMUNENS
SOCIALKANSLI

(Barnskydds-
myndigheten)

ÅKLAGAREN

BARN- OCH
UNGDOMS-
PSYKIATRIN

BARN- OCH
UNGDOMS-
ENHETEN

FAMILJEN
OCH BARNET

TALLBACKEN
Barn- och

ungdomshem

Mödra- och
skyddshem
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4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.1 Illustration av enheternas ansvarsområden

Ärendet prioriteras, utredningsarbete görs så snabbt,
effektivt och skonsamt som möjligt

Åklagaren

Kommunens 
socialkansli

(Barnskydds-
myndigheten)

Polisen

Barn- och
ungdoms-
psykiatrin

Barn- och
ungdoms-

enheten

Tallbacken

•	 Övergripande	ansvar	enligt		
 barnskyddslagen
•	 Ansvarar	för	brådskande		
 placering
•	 Placerar	barnet	i	trygghet
•	 Skapar	trygghet	i	hemmet
•	 Sammankallar	till	samråd,		
 är gruppens ordförande
•	 Gör	polisanmälan
•	 Arbetar	långsiktigt	med		
 familjen
•	 Gör	barnskyddsutredningar

•	 Ansvarar	för	att	på	brott		
 följer ett i lagen åsyftat  
 straff
•	 Samverkar	i	förunder-
 sökningen i ett tidigt skede
•	 Ger	anvisningar	till	polisen
•	 Åtalsprövning
•	 Väcker	åtal
•	 Driver	ärendet	även	i	de		
 övre rättsinstanserna

•	 Medverkar	i	samrådsgruppen
 som sakkunnig
•	 Ansvarar	för	handledning	av
 Tallbackens personal under
 initialstadiet av krisinterven-
 tionsarbetet
•	 Ansvarar	för	diagnostisering
•	 Ansvarar	för	traumabehandling
•	 I	samråd	med	vuxenpsykiatrin,
 behovsprövar och planerar 
 behandling för hela familjen

•	 Medicinsk	handläggning	och
 medicinska konsultationer av
 sakkunniga
•	 Bistår	polisen	i	frågor	som	rör
 medicinsk utredning
•	 Initierar	medicinsk	utredning
 vid misstanke om våld eller
 sexuellt utnyttjande i bråds-
 kande fall

•	 Ger	skydd	för	barnet	så	att	inte	över-
 greppen fortsätter
•	 Ger	stöd	och	övernattningsmöjligheter	åt
 anhöriga
•	 Ansvarar	för	den	initiala	krisinterven-
 tionen under handledning av barn- och
 ungdomspsykiatrin
•	 Utför	andra	uppgifter	enligt	ett	skriftligt
 uppdrag från socialsekreterare

•	 Tar	hänsyn	till	barns	välfärd
•	 Tryggar	barns	bästa
•	 Gör	barnskyddsanmälan	till	kommunens
 socialkansli
•	 Inleder	förundersökning		vid	misstanke
 om att barn utsatts för brott
•	 Underrättar	åklagaren
•	 Tar	beslut	om	alla	åtgärder	som	ska
 vidtas i förundersökningen
•	 Tar	beslut	i	rättspsykiatriska	utredningen
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4.2 Sam
rådsgruppens process från

anm
älan till eventuellt åtal

Ä
rendet prioriteras, utredningsarbetet görs så snabbt,

effektivt och skonsam
t som

 m
öjligt

Barnskyddsanmälan 
görs till kommunens socialkansli.

Begäran om
förundersökning p.g.a. 

misstanke om brott.

Konsultationsarbete 
pågår, och beslut att 

sammankalla samråds-
gruppens tas.

Samrådsgruppen 
sammanträder

Standardagenda följs 
(blankett) , polisen 

beslutar om eventuell 
experutredning.

Samrådsgruppen 
sammanträder alltid 
efter avslutat ärende 
samt håller minst två 
återkopplingsmöten

per år. Utvärdering av 
arbetet och arbets-

processen görs
kontinuerligt.

Anmälan om misstanke om brott 
mot barn görs till polisen.

Undersökningsledaren informerar och 
samverkar med åklagaren i ett tidigt 

skede, och under hela processen. 
Anvisningar ges av åklagaren.

Ärendet prioriteras, utredningsarbetet görs så snabbt 
   e�ektivt och skonsamt som möjligt

10. Samrådsgruppens arbetsprocess från anmälan till eventuellt åtal

Upptäckt eller oro att 
barn far illa.

Ev. konsultationssamtal 
med socialkansliet eller 

polisen.

.
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4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.3 Barnskyddsmyndighetens rutiner
i barnahusärenden 

Inledningsvis presenteras här ett flödesschema som på ett överskådligt sätt be-
skriver barnskyddsmyndighetens interna arbetsprocess i ett barnskyddsärende. 

Barnskyddsanmälan
- omedelbar bedömning om barnet har

brådskande behov av barnskydd 

- beslut inom sju dagar om en barnskydds-
utredning ska inledas eller inte

Utredning av behovet av barnskydd
- klar inom tre månader från det att ansökan 

eller anmälan har lämnats in

Inget behov
av barnskydd,

klientrelationen
upphör

Stödåtgärder
inom öppenvården

• Rådgivning
• Ekonomiskt stöd för t.ex.

skolgång och fritidsintressen
• Stödpersoner

• Stödfamilj
• Tillräckligt med vård

och terapi 
• Familjearbete

•Placeringar 

Behovet av
barnskydd upphör, 

klientrelationen
avslutas Eftervård

Förslag till fortsatta åtgärder

Brådskande placering

Omhändertagande
och vård utom hemmet

Klientprocessen inom barnskyddet

Flödesschemat är en bearbetad version från boken Barnskyddslag (417/2007) 
Tillämpningsguide av Sirpa Taskinen.
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4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.7 Barn- och ungdomsenhetens ansvars-
områden i barnahusärenden

Barn- och ungdomsenheten vid Ålands centralsjukhus ansvarar för att 

	  sköta medicinsk handläggning enligt gängse vård i samarbete med den
  akutmedicinska, den kirurgiska och den gynekologiska enheten 
	  koordinera den insats som ankommer på den somatiska specialsjukvården
  och föranstalta om medicinska konsultationer av sakkunniga enligt behov
	  bistå polisen då polisen ber om handräckning i frågor som rör medicinsk
  utredning av misstänkt misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn 
	  bistå andra myndigheter i frågor som berör barnets perspektiv
	  initiera medicinsk utredning av misstänkt misshandel eller sexuellt utnytt-
  jande av barn i brådskande fall
	  anmäla till barnskyddsmyndigheten enligt 25 § barnskyddslagen om man
  får vetskap om att behov av barnskydd behöver utredas

Beskrivning av arbetsflödet

 

                          

* Se separata anvisningar om somatisk undersökning (s. 25) och fysisk misshan-
del (s. 26).

13.8.2009/Christian Johansson

Akut misstanke
om misshandel/sexuellt

utnyttjande
Polisen inleder en utredning

Rättsmedicin
Åbo/Helsingfors/

Uppsala

Medicinsk utredning
Rättsmedicinsk utredning
*barn/kir/gyn/rtg/lab
1. underskökning på
     jourtid/elektivt
2. klar utredning inom två
     månader
3. utlåtande inom tre
     månader

Sakkunnigt vittneUtlåtande

Anmälan till
barnskydds-

myndigheten

Högspecialiserad
sjukvård i

Åbo/Helsingfors/
Uppsala
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4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.7 Barn- och ungdomsenhetens ansvars-
områden i barnahusärenden

Laboratorieprov vid misstanke om sexuellt utnyttjande

   Undersökning Märk!
Spermieprov		(NaCl	bomullspinne	i	 •	 kläder	o	textiler
sterilt	rör,	objektsglas)		 •	 hudfläckar	
	 	 	 	 •	 vagina	och	genitalområdet
-	ultraviolett	ljus	 	 •	 anus	
	 	 	 	 •	 munhålan
•	 färgning	av	spermier	
•	 specifik	spermieanalys	(bl.a.	sur	fosfatas)
•	 DNA-undersökning	

Infektionsprov

•	 Kardiolopin-,	HIV-	och	hepatitak		 •	 primärt	och	jourmässigt
	 (s.112	i	Lapsen	kaltoinkohtelu)	 •	 uppföljningsprov	senare	
•	 U-klamydiaD	(LCR)
•	 Gc	och	trichomonas	+	svampprov	för
 odling om sekret  (upprepas efter 2 v.)
•	 HPV-prov	om	misstanke	kondylom

Gravtest  v.b.

Rusprover  v.b.

DNA-prov; EDTA-blod eller v.b.
slemhinneswab av offret

Spermaprov och DNA-prov lämnas till polisen om polisen har föranstaltat om 
utredningen, annars sparas dessa vederbörligen i väntan på polisanmälan. 
Kläder sparas i torr papperspåse.

Fysisk misshandel

Misstanke om fysisk misshandel bör väckas i följande fall: 

Offrets ålder 

Ålder < 1 år   alla frakturer

Ålder < 5 år  frakturer i revben, humerus,   
    diafys, scapula, kotor

Skallfrakturer  associerad till andra organ-
    skador andra än intrakraniella
    skador
    frakturdiastas < 1 mm
    fraktur med många fragment
    bilaterala frakturer
    lokalisation i bakhuvudet

Shaken baby syndrome subduralhematom
    ögonbottenblödningar



27

4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.7 Barn- och ungdomsenhetens ansvars-
områden i barnahusärenden

Brännskador  skarpt avgränsade (orsakade av
    hett föremål)
    multipla

Blåmärken  ovanlig lokalisation
    vanlig lokalis; nedre extrem,   
    armbågar, pannan

Diskrepans mellan uppgiven
skademekanism och skadan 

Kemisk skada 

Instruktion vid misstänkt fysisk misshandel: 

1. Öppenvården remiss sjukhuset; ring primärjouren
    konsultera barnbakjouren v.b.

2. Specialsjukvården mottagning konsultera barn-

    bakjouren
    konsultera v.b. ortoped, kirurg,
    ögonläkare, rättsmedicinare,
    röntgenolog, barnneurolog,
    hematolog m.fl.
    gör ev. barnskyddsanmälan
    be ev. barnskyddet att genast
    göra polisanmälan

dokumentation  fotografera/videoinspela  
    blodbild, U-status, ev. koag.us
    akut röntgendiagnostik enl.
    klinisk relevans

elektiv röntgendiagnostik 
< 2 år  frakturscreening ; skalle, ryggrad
    sida, thorax, långa rörben, hän-
    der, fötter

    ev. skelettscint
> 2 år  rtg enl. klinisk misstanke

avdelning  skriv ev. in patienten (tryggmiljö?)
följande vardag  koppla in socialkurator
    ev. barnskyddsanmälan
    kons. barnpsykiatrin

diskussion med föräldrarna ansv. läkare, skötare, social-
    kurator, ev. konsult

diskussion med barnskyddet 
slutanteckning  hem
    polis/barnskydd
    rådgivning, skolhälsovård

uppföljning 

Fysisk misshandel
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Barnomsorg
Skola

Familj,
grannar,

släkt,
vänner

Fritidsledare,
Fältare

Social-
arbetare

Hälso- och 
sjukvården

Anmälan till polisen Barnskyddsanmälan
SocialkanslierBarnskyddsanmälan

Polisanmälan

SAMRÅDSGRUPPEN/
BARNAHUSET:

Socialkanslier 
Polisen

Åklagaren
Barn- och ungdomsenheten  ÅCS

Barn- och vuxenpsykiatri 
Tallbacken skyddshem

Förunder-
sökning

Åklagaren 
beslutar om 

ev.åtal

Eventuell
rättegång

Läkarunder-
sökning

ev. gyn under-
sökning

Sociala
stödinsatser

eftervård

Kris stöd
BUP + vuxpsyk

Familje-
rådgivning

Kyrka

Behandling
av barn och
familj inkl.

den misstänkte
förövaren

Konsultationssamtal

4.  Samrådsenheternas ansvarsområden

4.9 Schematisk beskrivning av arbetet
från anmälan till eventuell rättegång
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Blanketter för arbetet i barnahuset
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Aktualiseringsblankett

Datum

Vem tog emot anmälan?

Enhetschef

Kommun

Vem har anmält?
  Förälder
  Skola
  Daghem
  Annan person
  Ärendet har på annat sätt kommit till myndigheternas kännedom

Vad är aktuellt i anmälan?
  Sexuella övergrepp
  Misshandel
  Annat brott

Övrigt som dokumenterats

Rådgivning/konsultation
  Nej
  Ja, med vem?

Beslut att sammankalla till samrådsmöte              datum

Sammankallare är den aktuella kommunens socialarbetare

Namn:

Samrådsgruppen sammanträder         datum och tid

Ansvarig handläggare
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Standardagenda
för samrådsgruppens sammanträde

Ansvarig handläggare

Datum

1. Ansvarig handläggare leder mötet

2. Sekreterare utses

3. Närvarande

4. Särskilda omständigheter

5. Genomgång av aktualiseringsblankettens innehåll
 och respektive myndighets beslut om det fortsatta
 arbetets upplägg

6. Åtgärdsblankett ”Vem gör vad?” används för enheternas
 individuella uppdrag. Tidsramar fastställs.

7. Genomgång av den information som önskas av oss av det
 rättspsykiatriska teamet på TYKS

8. Övriga frågor

9. Vilka enhetsuppdrag ska presenteras vid uppföljningsmötet?

10. Uppföljningsmötets datum
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Samrådsgruppens gemensamma åtgärdsplan
“Vem gör vad?”

1. Vad ska socialsektorn göra?

 Vem ska göra detta?

 När ska det vara gjort?

 Nytt samråd, när?

2.  Vad ska polisen göra?

 Vem/vilka?
 

 När ska detta vara gjort?

 Vem deltar vid nästa samrådsmöte?

3.  Vad ska sjukvården göra?

 Vilken enhet?

 Vem ansvarar?

 När ska det vara gjort?

 Vem deltar vid nästa samrådsmöte?

4. Vad ska åklagaren göra?

 Vem?

 När ska det vara gjort?

 Vem deltar vid nästa möte?
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5. Vad ska Tallbackens personal göra?

 

 Vem/vilka?
 

 När ska det vara gjort?

 Vem deltar vid nästa möte?

6.  I vilken ordning ska uppgifterna ske?

 

7.  Övriga frågor eller övriga förslag till åtgärder

 

8. Kopia av ovanstående ges till samrådsgruppens samtliga
 medlemmar

 Datum
 
 Ansvarig handläggares underskrift




