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Förord

2011 började jag arbeta som sjuksköterska på 
ambulansen i Stockholm. Redan under mina 
första veckor upptäckte jag stora brister i hante-
ringen av orosanmälningar. Jag mötte barn som 
levde i misär och erfarna kollegor som inte skrev 
orosanmälningar på grund av bristerna i syste-
met. Där och då föddes idén. Först skulle jag lära 
mig systemet och sedan skulle jag förbättra det.

Det var fem år sedan och mycket har hänt 
sedan dess. Idag drivs arbetet av den ideella 
föreningen Orosanmälan.se där jag leder arbetet 
utifrån styrelsens beslutade mål. 

Idag används Orosanmälan.se över hela 
Sverige dygnet runt och av en mängd olika sam-
hällsaktörer som skola, polis, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård. Våra gemensamma ansträngningar 
har drivit på utvecklingen, underlättat hantering-
en av orosanmälningar och påverkat socialtjäns-
tens arbete i flera kommuner. Arbetet är påbörjat 
men inte färdigt.

Närmast framför oss har vi planering, ut-
formning och lansering av en krypterad, digital 
plattform som blir en helhetslösning för Sveriges 
hantering av orosanmälningar. För första gången i 
Sverige kommer vi att kunna erbjuda en sekretess-
mässigt tillfredsställande tjänst som samtidigt är 
enkel och effektiv. Vi har som mål att lansera den 

krypterade plattformen Orosanmälan.se 2.0 under 
2017 eller 2018. Tjänsten är tänkt att finansieras 
via abonnemangsavgifter från socialtjänst och 
arbetsgivare inom välfärdssektorn.

 Vi vill med denna rapport dela med oss av 
våra framtidsplaner men också av vad vi lärt oss 
så här långt.  Att barn som far illa ska få hjälp så 
fort som möjligt – det är föreningens mål. Detta 
gör vi genom att stötta och förbättra befintliga 
strukturer i samhället.

Tack till alla som bidragit till att göra Orosan-
mälan.se till den uppskattade tjänst den är idag.

Axel Moberg

Grundare av Orosanmälan.se och legitimerad 
sjuksköterska med specialistutbildning inom
ambulanssjukvård
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Innehåll

Om rapporten
Denna rapport är framtagen för att utgöra grund till 
ansökningar för den ideella föreningen Orosanmälan.se. 
I rapporten kan du läsa om föreningens arbete fram tills 
idag och vårt planerade arbete fram till 2020. 

Barnen på bilderna har ingen koppling till innehållet i 
rapporten.
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Om föreningen
Orosanmälan.se är en ideell förening som är politiskt 
och religiöst obunden. Föreningen ska verka för att  
stödja befintliga strukturer i samhället.
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Återblick

Från idé till förening

I snitt gjordes 40 ned- 
laddningar av föreningens 
standardiserade blankett 
varje dygn under 2016.

Bristerna var många. Det var krångligt, osäkert och fax var standard. Frustrationen 
var stor över att se barn i misär och familjer som behövde hjälp, utan att enkelt 
kunna rapportera det. Digitalisering var lösningen. En enkel webbplats växte till  
en ideell förening som nu gör nytta över hela Sverige.

Återblick

2012 skapades Socialanmälan.se. Inledningsvis 
var det endast fråga om en enkel webbplats med 
sammanställd kontaktinformation till några få 
socialtjänstkontor i Stockholm samt en nedladd- 
ningsbar kopia av orosanmälningsblanketten. 
Under samma år träffade grundaren, Axel 
Moberg, olika politiker i Landstingshuset där 
han spred visionen om ett vidare arbete med  
Socialanmälan.se och målet att skapa ett bättre 
stöd för de som kommer i kontakt med barn som 
kan fara illa. Detta togs emot mycket väl, men 
kom av någon anledning bort i samband med 
upphandlingen av FRAPP (ambulanssjukvårdens 
digitala verksamhetsstöd) i Stockholms län.

Tog saken i egna händer 
Efter utebliven respons från politiker jobbade 
Socialanmälan.se vidare för att sprida sin webb-
plats på egen hand. Det gav resultat i form av 
ökad trafik och under 2013 uppmärksammades 
webbplatsen av Dagens Medicin och Computer 
Sweden och nominerades bland annat till  
Dagens IT i vården-priset.

Under 2014 utökas kontaktinformationen 
på webbplatsen för att nu innefatta fler social-

tjänstkontor över landet. Socialanmälan.se får 
positiv respons från sina användare som stadigt 
ökar. Arbetet med att samla in kontaktuppgifter 
till ytterligare socialtjänstkontor i Sverige fort-
sätter och sker via telefonkontakt med respek-
tive socialtjänstkontor. I detta arbete upptäcks 
stora brister, brister som omgående rapporteras 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Socialanmälan.se tar också kontakt med KSL 
(Kommunförbundet Stockholms län) och visar 
på hur hanteringen av orosanmälningar skulle 
kunna hanteras på ett effektivare och enklare 
sätt. Trots god respons på det hittills utförda 
arbetet får Socialanmälan.se senare information 
om att SLL och KSL inte kommer att använda sig 
av Socialanmälan.se. En webbplats med samma 
funktion som Socialanmälan.se startas istället 
av Vårdgivarguiden (SLL).

Socialanmälan.se blir Orosanmälan.se 
2015 fattas beslutet att grunda en ideell fören-
ing och namnet ändras till Orosanmälan.se. 
Föreningen jobbar vidare med utvecklingen av 
webbplatsen och tar även fram en standardise-
rad orosanmälningsblankett som ska vara väl 

2017-05-16 
Orosanmälan.se  
beviljas två anslag. 

2012-11-01 Vi regist-
rerar vår första domän: 
www.socialanmälan.se.

2012-11-06 Möte med 
landstingsråd Anna Starbrink 
angånde svårigheterna med 
genomförandet av en oros- 
anmälningar inom sjukvården.

2013-11-04 Socialanmälan.se  
nomineras till årets IT-pris av  
Computer Sweden och 
Dagens Medicin.

2014-03-07 Kontaktuppgifter 
till Socialtjänsten läggs upp 
på webbplatsen. Södertörn är 
först ut.

2014-05-06 Socialanmälan.se 
integreras med Google maps för 
ökad användarvänlighet.

2012 2017

2015-04-15 Den 
ideella föreningen 
Socialanmälan.se 
grundas.

2015-09-20 Styrelsen 
beslutar att byta 
föreningens namn till 
Orosanmälan.se

2015-09-25 Konferens 
på Sophiahemmet 
”Orosanmälan – en 
nationell standard”.

2016-05-20 
Antalet unika 
besökare på 
ett år passerar 
30 000. 

2016-07-10 Orosanmälan.se 
beviljas anslag från en stiftelse.

2016-09-22 Orosanmälan.se 
håller konferens 2016 på  
Epicenter Stockholm. 

2016-08-25 
Ny webbplats 
lanseras.

2016-10-06 Nattlig 
inventering av social- 
jourer utförs, vilket 
uppmärksammas av 
Sveriges Radio.

2016-10-12 Webbanmälan, 
ett Nationellt orosanmäl-
ningssystem lanseras.

2016-11-01 Antal 
nedladdningar av oros-
anmälningsblanketten
passerar 10 000.

2017-01-16 SOS 
Alarm använder 
funktionen Webb-
anmälan.

Tidslinje

2017-06-01 
Antal nedladdning-

ar av blanketten
passerar 20 000.

Foto: Janko Ferlič
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Återblick

Här finns besökarna Nedladdningar av vår  
orosanmälningsblankett

Uppgiftera gäller för perioden  
11 nov 2016 – 6 juni 2017

Så ökar användandet

2016 års siffror baseras på helår (366 dagar pga skottår) 
2017 års siffror baseras på perioden 1 januari – 30 juni

2016

77

2017

133

Användare per dag

+ 73 %
Sessioner per dag

2016

97

2017

159

+ 64 %

Så används webbplatsen

Uppgiftera gäller för perioden 11 nov 2016 – 6 juni 2017

 Dator 53,4 %
 Mobil 42,0 %
 Surfplatta 4,6 %

Här finns  
användarna

 Organiskt sök 63,0 %
 Direkt 16,6 %
 Sociala medier 15,6 %
 Länkar 4,8 %

Så hittar de  
webbplatsen

 Stockholm 28,9 %
 Göteborg 8,2 %
 Malmö 3,9 %
 Övriga landet 59 %Besökare  

per ort i  
Sverige

Besökens 
spridning  
över dygnet

På Orosanmälan.se går det att se i realtid hur många gånger blanketten har hämtats av våra användare.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

00
:00

23
:00

22
:00

21
:00

20
:00

19
:00

18
:00

17
:00

16
:00

15
:00

14
:00

13
:00

12
:00

11
:00

10
:00

09
:00

08
:00

07
:00

06
:00

05
:00

04
:00

03
:00

02
:00

01
:00

Kontorstider  
för de flesta  

socialtjänstkontor

Återblick

Orosanmälan.se i siffror
fungerande och lättanvänd för anmälare i tjäns-
ten så väl som för privatpersoner. Webbplatsen 
passerar 15 000 unika besökare. Föreningen 
växer i antal medlemmar och nya samarbeten 
inleds.

Först i Sverige med sammanställda uppgifter 
2016 blir Orosanmälan.se först i Sverige med att 
tillhandahålla och tillgängliggöra en samman-
ställning av alla kontaktuppgifter till Sveriges 
samtliga socialtjänstkontor. En inventering 
görs också av socialjourernas telefonberedskap 
nattetid och denna visar på betydande brister. 
Resultaten av inventeringen uppmärksammas 
av media och föreningens ordförande intervjuas 
i Sveriges Radio P4.

Antalet besökare på webbplatsen fortsätter att 
öka och under 2016 registreras dryga 30 000  
unika besökare med ca 40 nedladdningar av  
orosanmälningsblanketten per dygn. Ett samar-
bete inleds med K-MIT AB som bygger Orosamä-
lan.se:s nya webbplats med tjänsten ”Webban-
mälan”. Den gör det möjligt att skriva och skicka 

orosanmälningar direkt till socialtjänsten via 
Orosanmälan.se, samtidigt som avidentifierad 
data samlas in. Intresset för föreningen är stort 
och ordförande blir ombedd att tala om fören-
ingen på ett forskningssymposium i Stockholm, 
Trygga Barnens 6-årsjubileum och på Familje-
hemsmötens nationella heldag. 

Populärt bland användarna
I slutet av 2016 används Orosanmälan.se året 
runt och dygnet runt av både privatpersoner 
och en mängd olika samhällsaktörer. Vi har 
användare som SOS Alarm, Regionledningscen-
tralen, socialtjänster, ambulans, asylboenden, 
skola, psykiatrin, beroendevården, HVB-hem, 
sjukhus, vuxen- och barnakutmottagningar och 
många fler. Den gemensamma feedbacken vi 
får från dessa användare är att Orosanmälan.se 
behövs och bidrar till att fler missförhållanden 
faktiskt anmäls.

2017 är alla föreningens mål uppfyllda och 
webbplatsen sköter sig nu själv. Arbetet med 
Orosanmälan.se 2.0 inleds.

Respons från våra användare

Tack för ert fantastiska 
initiativ med Orosanmä-
lan.se! Det har gjort vårt 
arbete så mycket lättare.”
Comunity Manager, Momio Sverige

Jag vill passa på att säga 
att vi tycker att er an-
mälningsmall är bra och 
tydligt utformad. Ibland 
får vi in anmälningar 
skrivna i den.”
Socialsekreterare, Mottagnings-
enheten Barn och Ungdom, 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Jag blir väldigt glad över 
att ni har tagit fram den här 
sidan och standardiserat 
ett formulär. Super! Mycket 
bra sida och initiativ!”
Enhetschef för en barn och unga, 
Nässjö kommun

Vilket toppeninitiativ sam-
manställningen av social-
kontor är, det underlättar 
så att jag kan hitta vart jag 
ska vända mig vid oro om 
barn som far illa.”
Sjuksköterska, Ambulansen 
Stockholm

Tack för bra hemsida!”
Skolkurator

Kanonjobb ni gör med  
er hemsida!”
Socialsekreterare, Sundbyberg

Stort tack till er som ut-
vecklat denna tjänst!”
AT-läkare 8 664 

1 januari – 30 juni 2017

21 675
totalt sedan februari 2016

Uppgiftera gäller för perioden  
11 nov 2016 – 6 juni 2017

Foto: Jordan W
hitt
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dokumentera när hen tar emot en orosanmälan. 
På så sätt underlättas hantering och prioritering 
för de socialsekreterare som handlägger orosan-
mälningar.

Förutom orosanmälningsblanketten så går det 
numera även att göra orosanmälningar via en 
webbtjänst på Orosanmälan.se. Syftet är att göra 
det ännu enklare för anmälaren vilket i förläng-
ningen hjälper barnen fortare, vilket är vårt mål. 

Beslut om lansering
Tjänsten uppfyller ännu inte alla krav gällande 
sekretess men är en fullt fungerande lösning tills 
dess att vi lanserar Orosanmälan.se 2.0. Det var 
medlemmarna i föreningen som tog beslut om 
att lansera tjänsten, med bakgrund i att: 

 1) Dagens sätt att hantera orosanmälningar är 
så tydligt bristfällig att barn inte får den hjälp 
de har rätt till i tid.
 2) Anmälningstjänsten via webbplatsen är vida 
överlägsen dagens system med t.ex. fax. 

Beslut om lansering togs på Orosanmälan.se:s 
konferens den 22 september 2016 då yrkesverk-
samma inom polis, skola, hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst medverkade.

Föreningen behöver stöd utifrån
Orosanmälan.se 2.0 kommer att lösa hante-
ringen av orosanmälningar på ett enkelt, säkert 
och effektivt sätt för alla parter. Under 2017 

Mot nya mål

Orosanmälan 2.0

Sverige har 290 kommuner och ca 318 social-
tjänstkontor. Det är idag vanligt att fax används 
när orosanmälninga skickas in till socialtjänsten. 
Många socialtjänster har hög arbetsbelastning, 
komplicerade arbetsuppgifter och inte sällan 
svårigheter med att behålla personal över en 
längre tid. Polis såväl som hälso- och sjukvården 
dras med personalbrist och hög arbetsbelast-
ning. Sammantaget är det vitalt, nu mer än 
någonsin, att effektivisera och digitalisera en så 
viktig process som hanteringen av orosanmäl-
ningar. Ett nationellt orosanmälningssystem som 
på ett effektivt och säkert sätt underlättar han-
teringen av orosanmälningar för anmälare och 
socialsekreterare skulle ha långtgående positiva 
konsekvenser i hela Sverige.

Ett system som underlättar för socialtjänsten
Orosanmälan.se 2.0 kommer att underlätta 
skrivandet och mottagandet av orosanmälningar 
och samtidigt öka rättssäkerheten avsevärt för 
alla inblandade. Socialtjänsten skulle uppleva 
både en effektivisering och förenkling av sitt 
arbete. Det skulle även bli enklare för socialjourer 
runtom i landet att bevaka inkommande orosan-
mälningar utanför kontorstid.

Orosanmälan.se tog under 2015 fram en 
standardiserad orosanmälningsblankett. 
Utformningen är baserad på socialtjänstlagen 
och den information en socialsekreterare måste 

Orosanmälan.se 2.0 kom-
mer att erbjuda statistik 
inom området orosanmäl-
ningar, något som aldrig 
tidigare varit möjligt.

Vårt arbetet med att förbättra Sveriges hantering av orosanmälningar har kommit 
långt, alla mål vi satte upp då föreningen grundades är uppfyllda. Nästa steg är att 
skapa en krypterad lättillgänglig plattform som möjliggör säker hantering av oros-
anmälningar från anmälare till socialsekreterare.

arbetar föreningen med att ta fram en teknisk 
specifikation för den nya plattformen samt söka 
samarbetspartners och anslag. Redan idag har 
Orosanmälan.se samarbete med socialtjänsten. 
Exempelvis får föreningen hjälp med faktagransk-
ning från delar av socialtjänsten och barnahuset 
i Trollhättan. Fler samarbeten med socialtjänst, 
myndigheter och övriga nationella aktörer kom-
mer att inledas under 2017/2018. 

En krypterad plattform
Nästa steg i föreningens arbete är att ta fram 
en krypterad plattform som löser hanteringen 

Schematisk skiss för Orosanmälan.se 2.0
Admin

• Redigering av orosan-
mälningsblankett

• Användarhantering
• Statistik- och data- 

hantering

• Yrkesverksamma inlogg
• Privatperson anonym
• Återkoppling på skick-

ade orosanmälningar
• Gratis

• Tar emot och hanterar 
orosanmälningar

• Statistik på hantering 
och mottagande av 
orosanmälningar

• Betaltjänst

Anmälare Socialtjänst

OrosanmälningarAvidentifierad 
statistik

Handläggning  
orosanmälningar

Statistik

Återkoppling
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Orosanmälan 2.0

Brister i dagens sätt att anmäla Hur vi löser det

Avsaknad av nationell struktur. Vi skapar en digital plattform för hanteringen av orosanmäl-
ningar som är enkel att använda över hela Sverige. 

Bristande säkerhet i hanteringen  
av orosanmälningar.

Inlogg med tvåstegsautentisering för yrkesverksamma  
möjliggör säker hantering av orosanmälningar hela vägen  
från anmälare till socialtjänst.

Omoderna kommunikationsmedel,  
som t ex fax, används.

En responsiv webbplats som fungerar på dator, surfplatta  
och mobil.

Svårigheter med att lämna orosanmälningar 
utanför socialtjänstkontorens öppettider. Möjlighet att lämna orosanmälningar dygnet runt.

Dålig statistik över barn som  
misstänks fara illa.

Insamlad, avidentifierad data resulterar i nationell statistik 
över kategorier som orsak till anmälan, barnets ålder etc.

Orosanmälningar kommer bort i hanteringen. Enkelt ärendehanteringssystem garanterar att anmälan når 
fram till rätt socialtjänstkontor.

Rättsosäker hantering av orosanmälningar. Orosanmälan.se 2.0 uppfyller kraven för berörda lagar och  
datasäkerhetsförordningar.

Bristande underlag för socialtjänstkontorens 
arbetsbelastning relaterat till orosanmälningar.

Vi erbjuder socialtjänstkontoren detaljerad statistik över  
deras hantering av orosanmälningar för att kunna utveckla  
sitt arbete.

Ekonomisk långsiktighet
För att Orosanmälan.se 2.0 ska vara självständigt 
och överleva långsiktigt är det viktigt med hållbar 
ekonomi. Tjänsten Orosanmälan.se 2.0 blir 
sannolikt en abonnemangstjänst för framför allt 
socialtjänster men även för större arbetsgivare 
(sjukhus, poliskontor, ambulans, vårdcentraler, 
skolor, osv). Mot en låg månatlig avgift kommer 
alla Sveriges socialtjänstkontor för första gången 
erbjudas möjligheten att leva upp till de högt 
ställda kraven på sekretess i hanteringen av 
orosanmälningar. Vidare kommer anmälare för 
första gången verkligen kunna vara säkra på att 
deras orosanmälan gått fram och tagits emot, 
något som idag inte garanteras. Föreningen söker 
startkapital för att utveckla Orosanmälan.se 2.0 
(se budget). Föreningen har som ett led i detta 
samlat in skriftliga utlåtanden från SOS Alarm, 
polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, 
alla som i tydliga ordalag stödjer vårt arbete.

Orosanmälan 2.0

Hanteringen av orosanmälningar kan förbättras

SEK 2017 2018 2019 2020

Intäkter

Månadsavgifter* 27 000 270 000 540 000 1 080 000

Totalt 27 000 270 000 540 000 1 080 000

Kostnader

Personal och kontor 478 325 478 325 478 325 478 325

Programmering Orosanmälan.se 2.0 700 000 200 000 100 000 100 000

Juridik & avtal 50 000 50 000 5 000 5 000

Underhåll IT 100 000 100 000 100 000 100 000

Övriga utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000

Totalt 1 428 325 928 325 783 325 783 325

Resultat före skatt –1 401 325 –658 325 –243 325 296 675

*Månadsavgifter tas ut av socialtjänstkontoren med en fast summa på 1500 kr per månad. Ökningen över tid baseras på föreningens mål om antal betalande kontor.

Budget för Orosanmälan.se 2.0 2017–2020

av orosanmälningar på ett effektivt, 
enkelt, säkert och billigt sätt – från an-

mälare till mottagande socialsekreterare. 
Lösningen ska finansieras genom månads-

avgifter från de socialtjänstkontor och andra 
större aktörer som använder tjänsten.  
Orosanmälan.se 2.0 kommer att uppfylla alla 
krav enligt lagar och datasäkerhetsförordningar.

Orosanmälan.se 2.0 kommer att lösa ett stort 
samhällsproblem genom att erbjuda en centra-
liserad nationell tjänst som nyttjar digitalisering-
ens alla fördelar. Utöver en säker och användar-
vänlig helhetslösning kommer Orosanmälan.se 
2.0 också att kunna erbjuda helt avidentifierad 
statistik på området vilket aldrig någonsin tidiga-
re varit möjligt. En sådan statistik kan användas 
av politiker och beslutsfattare i planerings- och 
strategiarbete – detta för att förbättra verksam-
heterna och bättre rikta insatser för att alla barn 
som far illa ska få hjälp så fort som möjligt.

Foto: Caleb W
oods
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Vision

Att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt.

Mission

Att skapa ett enkelt, effektivt och säkert system för hantering av  
orosanmälningar, tillgängligt för alla som arbetar med barn.

Vår policy är att alltid att

Erbjuda det säkraste alternativet i Sverige för hanteringen av orosanmälningar.

Ligga i framkant och driva på utvecklingen för hanteringen av orosanmälningar.

Erbjuda den mest kostandseffektiva lösningen.

Ha den minst byråkratiska organisationen på området orosanmälningar.

Ha bäst förankring bland yrkesverksamma som arbetar  
ute i samhället (ex. polis, skola & hälso- och sjukvård).


