
FÖREGRIPANDE BARNSKYDDSANMÄLAN 

Barnskyddslagen 25 § 1 mom. och 25 c §
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Förnamn på person som väntar barn

Postnummer och postanstalAdress

Barnets andra förälder

Kontaktuppgifter för den andra föräldern

Omständigheter som lett till att föregripande barnskyddsanmälan görs

Efternamn på person som väntar barn

De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos social- och hälsovården, undervisningsväsendet, 
ungdomsväsendet, polisväsendet, Brottspåföljdsmyndigheten, brand- och räddningsväsendet, en producent 
av socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster, en undervisnings- eller utbildningsanordnare, en församling 
eller något annat religiöst samfund, en enhet som bedriver mottagningsverksamhet för asylsökande, en enhet 
som bedriver nödcentralsverksamhet, eller hos en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
skolelever eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare 
samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av 
sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin 
uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets 
utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. 

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva 
stödåtgärder inom barnskyddet ska de personer som nämns ovan utan hinder av sekretessbestämmelserna före 
barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. 

Graviditetsvecka Beräknad tid 

Kontaktuppgifter för der person som lämnat föregripande barnskyddsanmälan

Person som lämnat föregripande barnskyddsanmälan

Barnskyddsanmälan lämnas till den lokala socialbyrån eller socialarbetaren för det område där barnet bor 
Esbo centrums barnskydd, PB 2532, 02070 Esbo stad
Esbovikens barnskydd, PB 2403, 02070 Esbo stad
Alberga barnskydd, PB 2124, 02070 Esbo stad
Mattby-Olars och Hagalunds barnskydd, PB 2310, 02070 Esbo stad

Post kan även lämnas till Esbo servicepunkten
Esbo centrum, Esbotorgets köpcenter
Kalajärvi servicetorget
Esboviken, Köpcentret Pikkulaiva
Alberga, Sello bibliotek
Mattby, Iso Omena servicetorg
Hagalund, köpcentrum Ainoa

En föregripande barnskyddsanmälan görs utanför tjänstetid:
Social- och krisjouren i Esbo, PB 2518, 02070 Esbo stad
Fax: 09 816 42448

Datum Ort
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