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HSL 

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, 

råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med

1 har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,

2 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller

3 är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.



ALL LAGSTIFTNING SKA UTGÅ FRÅN

FN:S BARNKONVENTIONEN

 Förstå skillnad mellan samhällets barnperspektiv, barnets perspektiv och 

var och ens barnperspektiv.

 Fråga barnet i stället för att utgå från vår egna värdering. 

 Veta när det inte är barnets vilja som avgör utan den vuxne som avgör 

vad som är barnets bästa.

 Inför beslut (som rör barn) på alla nivåer, beakta barnets bästa.   



EXEMPEL PÅ LAGAR SOM STYR 

OSS I VÅRT ARBETE

 Offentlighets- och sekretesslagen

 Hälso- och sjukvårdslagen

 Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet

 Socialtjänstlagen

 Föräldrabalken

 Patientsäkerhetslagen



FÖR GEMENSAMT LÄRANDE OCH 

SAMVERKAN 

Landsting och regioner i Sverige deltar i lärandeseminarium kring 

”Barn som anhöriga” 

Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Socialstyrelsen

Landstinget i Jönköpings län - Qulturum



Nya kartläggningar visar att ett stort antal barn mellan 0-18 år drabbas 

någon gång under uppväxten

 17 % av att en förälder har missbruk och/eller psykisk ohälsa

 13-29 % av att en förälder har allvarlig sjukdom

 Cirka 3 500 barn förlorar varje år en förälder, varav 600-650 genom död 

i självmord, olycka eller våld, 600-650 i cancer.

 Samställd forskning visar att barn som inte får stöd vid allvarliga kriser 

riskerar att drabbas av ohälsa senare i livet

 Fördubblad risk att inte uppnå gymnasiebehörighet



ORGANISATION I LANDSTINGET  VÄSTMANLAND

Barnkonventionsarbetet leds av en ledningsgrupp som består av tre 

politiker, kommunikationsdirektör, Landstinget Västmanlands 

Barnrättsgrupp och BHV-överläkare.

Landstinget Västmanlands Barnrättsgrupp består av:

• 1 barnrättsstrateg

• 3 barnrättsombud



PILOTARBETE - ONKOLOGIKLINIKEN

Ingår i ett nationellt lärandeseminarium för att öka kunskapen om barn som 

närstående.

Verksamhetsnära arbete har genomförts tillsammans med onkologikliniken som 

pilotklinik

 Lyssnat på deras erfarenheter

 Tagit fram en enkät, genomfört och utvärderat

 Arbetat med Information och Informationsmaterial

 Genomfört ”Barnrond”



DET GEMENSAMMA  ARBETET HAR RESULTERAT I

 Skriftligt informationsmaterial till personal och patient (vårdplan).

 Utarbetat rutiner kring vem som ger informationsmaterial till patienten –
Min vårdplan.  

 Motivera patienten att berätta om sin sjukdom.

 Barnet ska få information av patienten eller annan vuxen.

 Stödja/hjälpa patienten att informera barnet.

 Låta barnet vara med på sjukhuset- ställa frågor och få svar. 

 Känna till att det finns övriga resurser i samhället. Vi ska inte göra allt - vi 
ska hänvisa till dem som kan bäst.

 KVÅ-koder

 Dokumentation var/vad? 

 Genomfört en miljöbarnrond.



BARN SOM NÄRSTÅENDE - PYRAMIDEN

Behandling

Stöd

Information och råd

Uppmärksamma

Några inom vården 

ska kunna ge mer 

stöd till barn/familjer

Några barn 

behöver 

behandling

Alla inom 

vården ska 

kunna fråga om 

det finns barn

Vissa inom vården ska 

kunna ge föräldrar 

information och råd i 

att prata med sina 

barn, och kunna ge 

information direkt till 

barn.



BARN SOM FAR ILLA

Enligt SoL 14 kap. 1§ är alla som i sin yrkesroll misstänker eller får 

kännedom om att ett barn far illa skyldiga att genast anmäla sin oro till 

socialtjänsten. 

Nu finns en gemensam anmälningsblankett i Cosmic och ledningssystemet



KVÅ-KODER

DU 055 = Samtal med vuxen patient om barns behov av information råd och stöd

DU 056 = Samtal med vuxen patient och berört barn om barnets behov av 

information, råd och stöd

DU 057 = Enskilt samtal enbart med barnet till aktuell patient om barnets situation 

och behov

GD 088 = Anmälan enligt SoL angående oro för barnets situation där ytterligare stöd 

kan behövas 



Tack för visat intresse.


