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Hälso- och sjukvårdslagen 2g§.
Skyldighet att beakta 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 hastigt avlider.
(2010)

Uppdrag 2014 aug-dec
• ”…utvecklingsarbete med fokus på barn som närstående,
sedermera benämnt barn som anhöriga.”
• Målsättningen var att under 2014 skapa ett gemensamt samt
övergripande handlingsprogram som hälso- och sjukvården,
habiliteringen och kommunala verksamheter kan använda i arbetet
med att uppmärksamma och ge stöd till barn som anhöriga.

Kickoff - sammanställning
• 5 december 2014
• 300 personer
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2012-2014
Kartläggning av insatser för barn inom psykiatrin
Likvärdig information till alla föräldrar och barn
Filmserie ”Victors bok”
Survivalkid.se
”Föra Barnen på tal”-Webbutbildning

Lärandeseminarium – sprida
kunskap och förändra praxis
•
•

Socialstyrelsen
Nationellt kompetenscentrum
anhöriga (NKA)
• 5 regioner
•
•
•

Genombrottsmetoden
PDSA

Region och Psykiatri Skåne
Kommunförbundet Skåne
Palliativt utvecklingscentrum / Lunds Universitet

Hur många?
• 17 % förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa
• 13–29 % förälder med allvarlig sjukdom
• 3,4 % förälder som avlider
Forskning
• Skola
• Somatisk och psykisk hälsa
• Unga omsorgsgivare
• Hälsoekonomisk rapport

Utvecklingsområden
• Späda barnen
• Interkulturellt perspektiv
Fokus
• Missbruk
• Psykisk sjukdom
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Patientlag 150101
• Stärka och tydliggöra patientens ställning
• Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

• Anpassad information efter ålder och mognad, även i skrift
• Ett förtydligat krav på information
• Barnet: Ökat inflytande över sin vård (som patient, ej anhörig)

Barnkonventionen
• Delaktighet kontra Omsorgsbehov – medbestämmande!
• Rätt till information

HSL 2g§ och anmälan

Information,
råd och stöd
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Barn som anhöriga - En kartläggning inom BCM
avseende föräldrar till minderåriga barn, Jönsson, L. (2014)

Lagstiftning – sekretess
•

Strikt reglerad – grundregel samtycke

•

Föräldrabalken - Rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet – men
så även ansvar för barnets personliga förhållanden och att barnets behov blir
tillgodosedda

•

Vårdnadshavare ska ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål
avseende ålder och utveckling

•

Barnets bästa?

•

Information, när, var hur?

Samverkan
Det är de professionella
och ledningen som har
ansvar för att den
samverkan som behövs
kommer till stånd.

Samverkan är inget mål i sig.
Ibland kan det vara tillräckligt att
den eller de som ger stöd och
insatser informerar andra
verksamheter om sina insatser

Behovet av samverkan med
andra aktörer behöver
identifieras under hela
processen från att ett barns
behov av insatser har
upptäckts tills det är dags
för uppföljning av
respektive verksamhet.

Barnets eller den unges behov
av insatser för sin utveckling
avgör vilka verksamheter som
utifrån en helhetssyn behöver
samverka och på vilket sätt.

Barnet och dess familj
behöver ses som
medaktörer under hela
processen och vara så
delaktiga som möjligt.

Socialstyrelsens Samverka för barns bästa – en
vägledning om barns behov av insatser från flera
aktörer (2013)

Lagstiftning – Samordnad individuell
plan (SIP)
• Patient behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård – ska en
individuell plan upprättas
• Räcker att en upphavare ser behov och initierar - den andre skyldig att delta

• Patient eller närstående kan också ta initiativ
• Lokala överenskommelser finns
• Gemensamt ansvar- men huvudmannaskap efter överenskommelse
(ärendespecifikt)

skane.se/barnsomanhoriga

Att uppmärksamma barnet
• BRA (Barns rätt som anhöriga)
• Beardslee - familjeintervention
• Föra Barnen på tal – när en förälder har
psykisk ohälsa

Internationell konferens 2017
”Every child has the right to…”
• Bred ansats
• Barn och ungdomars
delaktighet
• Praktik och forskning
• Utbyte
• Workshop

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Socialstyrelsen Sverige
Socialstyrelsen Danmark
Barns Beste Norge

http://every-child.eu

/

2014 - 2015
• Handlingsprogram och patientinformation
• Erbjudande: Informationsmöte och workshops o verksamheter (ca 600)
• Föreläsningar och samverkan (Patientforum, Försäkringskassan, RCC
Syd, Sarkom, ST-läkare, Kommunförbundet Skåne m.fl.)
• BRA – pilotverksamheter
•
•
•
•
•

Översatt patientinformation (9 språk och punktskrift)
Webbutbildning – Våga fråga
Interreg. – Psykiatri Skåne
Journalsystem + KVÅ – uppföljning och utvärdering
Regionjurist

