
Välkommen till 
Anhörigveckan 2019

Barns rätt som anhöriga/närstående



FoU i Sörmland
kommuner & region i samverkan

Vi är en bro mellan teori och praktik



Barns rätt som anhöriga/närstående

• 10.00  Välkommen och inledning 

• Specialiserad sjukvård i hemmet

• Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Ingela Furenbäck 

• 11.00 - 11.10 Bensträckare 

• Psykiatriska omvårdnadsteam

• BRA-samtal

• Sörmlands utvecklingsarbeten 

• 11.55 avslut 



Praktisk information
Stäng av mobiltelefon

Frågor
marie.wallin@fou.sormland.se
Frågelåda 

Svar: www.fou.sormland.se

Råd

Rådet barns rätt som anhöriga/ 

närstående

Utvärdering/synpunkter – papper
& penna ”låda” 

mailto:marie.wallin@fou.sormland.se
http://www.fou.sormland.se/


Lagstöd 
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (5 kap. 7 §)

Barns behov av information, råd & stöd ska beaktas 

om en vuxen som barnet bor med:

1. psykisk funktionsnedsättning

2. allvarlig fysisk sjukdom/skada

3. missbruk (även spel om pengar)

4. - oväntat avlider

Region Sörmlands riktlinje 

Breddad definition, barnet har tolkningsföreträde till vem som är närstående

Socialtjänstlagen (5 kap.)

Socialnämnden ska verka för att:

- Barn & unga växa upp under trygga förhållanden 

- uppsökande & förebyggande arbete, för att förhindra att barn & unga far illa

FN:s konvention om barnets rättigheter (lag år 2020)



http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/barn-och-
unga-berattar/barn-och-unga-berattar/

Film

http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/barn-och-unga-berattar/barn-och-unga-berattar/


Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)

• Multiprofessionellt team

• Stort medicinskt behov

• SSIH patienter/insats patienter

• Önskan om att vårdas i det egna hemmet

• Alla åldrar

• Hela kommunen/länet



Hur var det förr?
• Som hos många andra…..

• Vi jobbar inte med barn!

• Såg inga barn.. finns inga barn….

• Viss rädsla och osäkerhet bland personalen

• Någon ”annan” har väl…

• 2010 HSL §2 g & Patientsäkerhetslagen Kap.6 § 5 

”Barn som närstående”

• Projekt SSIH 2012 Handlingsplan



Handlingsplan
• Identifiera

• Vilken samhörighet har barnet till den som är sjuk?

• Vilken information har barnet fått?

• Av vem?

• När?

• Har barnet visat tecken på annat beteende?                       - -

- oro?                                                                                                            

- svårt att sova?                                                         - - - Tyst?                                                                

- överaktiv?

• Erbjuda familjesamtal



Vår uppgift

• Göra de vuxna runt barnen medvetna om vikten av att 

inkludera barnen kring den sjuke

• Uppmuntra vårdnadshavare till att informera förskola och 

skola om hemsituationen

• Barnen behöver få fortlöpande information men inte om ”allt”

• Göra närstående medvetna om att kroppsspråk kan säga mer 

än ord

• Alla behöver tänka på att avlasta barnet från skuld-

/skamkänslor



Hur gör vi på SSIH

• Presentera oss, för ALLA, små som stora. Respektfullt 

bemötande

• Förbereda hembesöket både praktiskt och mentalt

• Tänker på att inte göra hemmet till ett sjukhus mer än vad 

som krävs

• ”Bollar” tillbaka frågan. Vad har du för tankar kring det?    

Vem har sagt det?

• Svarar på frågor som barnet ställer utan att bli allt för 

invecklad



Sammanfattning

• Identifiera

• Informera

• Erbjuda informationsmaterial 

• Erbjuda familjesamtal samt enskilda barnsamtal med 

vårdnadshavares tillstånd

• Dokumentera

• www.naracancer.se
• www.cancerfonden.se
• www.anhoriga.se

http://www.naracancer.se/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.anhoriga.se/


Tack för oss!

Anna Åström anna.astrom@regionsormland.se
Gunilla Bertlind  gunilla.bertlind@regionsormland.se

mailto:anna.astrom@regionsormland.se
mailto:gunilla.bertlind@regionsormland.se

