
 

ISLANDSMODELLEN 

 

CHECKLISTA SOCIALTJÄNST 

AKUTA VÅLDSHÄNDELSER I FAMILJER MED BARN 

 

 Anmälan om brott per telefon från polisen som skall informera 

 om: 

• Att det gäller Islandsmodellen. 

• Finns barn på plats? 

• Telefonnummer, adress och eventuell portkod till familjen. 

• Personnummer, målsägande och barn. 

• Riskbedömningen av situationen – finns polis kvar på plats? Var befinner sig 

misstänkt? 

 

Se till att polisen får information om att de skall informera er när 

 eventuell frihetsberövad släpps 

 

 Efter samråd med polis, åk skyndsamt ut till brottsplatsen 

• Innan ni åker sök på familjen i journalsystemet – läs tidigare ärenden. 

• Ta med nalle eller bok beroende på barnets ålder. 

• Ta med folder till barnen utefter ålder 

  

  

 

 

 

 

 



 

På plats på brottsplatsen  

• Fokusera på barnet/barnen och ge ett första stöd- och informationssamtal. 

Samtalets innehåll riktas utifrån om barnet är utsatt själv eller om barnet 

bevittnat våld. Ge barnet nallen eller boken beroende på ålder och 

mognad. 

• Använd folder i samtalet med barnet. 

• Gör en hot- och riskbedömning på målsägande vuxen och barn – skyddat 

boende? Omhändertagande av barn? 

• Bedöm vårdbehovet – akut? 

• Om akut vårdbehov inte föreligger, informera och motivera målsägande 

om vikten av en läkarundersökning på vårdcentral för att dokumentera 

händelsen av våld för både målsägande och barn. 

  

 På väg från brottsplatsen 

• Vid läkarundersökning/dokumentation kontakta vårdcentral per telefon 

och informera att målsägande och barn är på väg till dem. Ange att det är 

Islandsmodellen. Ange ert telefonnummer för vårdcentralens kontakt med 

er efter läkarundersökningen för transport därifrån. 

• Ombesörj transport till vårdcentral (skjutsa målsägande och barn i första 

hand, i andra hand taxi). 

• Följ med in på vårdcentralen, se till att målsäganden och barn blir väl 

omhändertagna. 

• Om möjligt stanna kvar på vårdcentralen med målsäganden och barn. 

• Om inte möjligt att stanna kvar kontaktar vårdcentralen er på socialtjänsten 

per telefon då läkarundersökningen är klar. 

• Ombesörj transport för målsäganden och barn från vårdcentralen till 

skyddat boende, släkting, eller hem till bostaden. 

  

 Efterarbete 

• Om inte socialjouren startat utredning, starta utredning på barnet/barnen 

enligt Socialtjänstlagen kap 11 § 1. 

• Ange att det är Islandsmodellen. 

• Beakta barnets rätt och behov av enskilda samtal inom ramen för 

socialtjänstens utredning. 



 

• Initiera samma dag som ärendet aktualiserades samråd på Barnhuset.  

• Utifrån bedömning vid samrådet på Barnhuset – ombesörj barnets behov 

av stöd och behandling – samordna med polis då barn är målsägande 

• Erbjud stödinsatser, interna eller externa, till utsatt vuxen och utövande 

vuxen – Tillexempel, Kriscentrum, Utväg, Bojen. 
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