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Översikt
● Riskbedömning

– Vad är risk?
– Typ av fel vid riskbedömning..
– Skydds- och Riskfaktorer
– Tidiga indikationer

● Modell för att hantera riskbedömning
● Riskhantering



  

Vad ska riskbedömas?
● Vi måste ha en tydlig definition!
● Former av vanvård
● Fysisk barnmisshandel

– Intention/Avsikt?
– Agera i föräldraroll?
– Måste skada ha uppstått?
– Barnets berättelse?



  

Risk
● Sannolikheten att X ska ske multiplicerat med 

skadan som X medför
● Vad socialtjänsten tror och 

vad som är sant
Sant olämplig Sant lämplig?

Soc tror att X är olämplig Träff Falskt alarm

Soci tror att X är lämplig Miss Korrekt avvisande



  

Skydds- och riskfaktorer
● Vetenskapligt framtagna omständigheter som statistiskt 

samvarierar med någon form av vanvård. 
– Skyddsfaktorer samvarierar på ett negativt sätt
– Riskfaktorer samvarierar på ett positivt sätt

● Endast korrelationer
– Oklart om

● A påverkar B eller
● B påverkar A 



  

Tidiga indikationer
● Professionella medarbetares observationer och 

förståelse av situationen. 
– Säga upp sig, sälja lägenheten, sälja bilen…
– Aspekter som bara en människa kan förstå att det 

påverkar risken för att något ska ske. 



  

Riskbedömningsmodell
● En riskfaktor innebär inte risk!
● Leos olikhet (Ngaosuvan, 2018)

– Om antal riskfaktorer minus antal skyddsfaktorer > 
4, så föreligger risk. 



  

● Sofia gör 140 riskbedömningar (LVU) på ett år. 
Hon bedömer falskt alarm en på hundra gånger, 
och hon gör aldrig några missar. 
Förvaltningsrätten följer alltid hennes 
rekommendationer. Hur stor är sannolikheten 
att minst en lämplig förälder kommer att få ett 
barn tvångsomhändertaget? 

Riskhantering I



  

Riskhantering II
● Korrekt svar: 1 – 0.99140 = 0.76, dvs 76%
● Slutsatser

– Hög risk trots att Sofia är väldigt skicklig
– Eftersom många riskbedömningar sker kan vi inte kräva 

nolltolerans. 
– Istället behövs andra åtgärder än att bara lita på 

riskbedömningar. 



  

Riskhantering III
● Konkreta åtgärder

– Barnet måste vara på förskola X timmar
– Mor- och farföräldrar träffar barnet varje helg

● Äter middag varje lördag

– Barnet deltar i simskola/simträning varje torsdag
– etc
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