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Uppmärksamma barn som närstående
Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Familjeombudsnätverket, Region Kronoberg
Barn som närstående har ett särskilt lagstöd enligt hälso- och sjukvårdslagen 5
kap. 7 §:
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:


Har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning



Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada



Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel



Oväntat avlider



 När någon av ovanstående punkter uppmärksammas ska alla
medarbetare alltid fråga om det finns minderåriga barn och
dokumentera enligt nedanstående rutin.
 Respektive verksamhetschef är ansvarig enlig lagstiftning för att denna rutin
efterföljs.
Begreppsförklaring
Med begreppet minderåriga avses barn i åldern 0-18 år.
Med begreppet närstående avses det nätverk av personer och relationer som
finns runt barnet eller som barnet själv väljer. Det är inte den närståendes diagnos
som är avgörande för om barnet behöver stöd – det är i vilken omfattning barnets
behov påverkas.
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Rutin att uppmärksamma barn som närstående
 Ställ frågan: Finns det minderåriga barn som varaktigt bor tillsammans med
dig eller som finns i din närhet? Vilken ålder har i så fall barnet? Är barnet
informerat om ditt nuvarande sjukdomstillstånd?
 Dokumentera: Ange i Cosmic att du har frågat och vad som framkommit
under samtalet: Här ska barnets födelseår och namn finnas med.
 Ge information och råd: Respektive verksamhet ska kunna ge föräldrar
information, råd och stöd kring att prata med sina barn om förälderns
nuvarande sjukdomstillstånd. Respektive verksamhet ska kunna ge
information och råd direkt till barn.
 Ge stöd: Verksamheten ska kunna ge stöd till barn som närstående, eller veta
vem man ska hänvisa till. Information om barn som närstående finns på
vårdgivarwebben.

et!

 Anmälningsskyldighet: Du ska alltid lämna en orosanmälan till
socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Det behöver inte betyda
att det finns en misstanke om att någon förgriper sig på eller misshandlar
barnet. Det räcker att det uppmärksammas att de vuxna inte är förmögna i
den rådande situationen att ta hand om barnet. Socialtjänsten kan då bevilja
insatser för att underlätta för familjen.
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Länk till familjeombudsnätverket:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/#tab-15101

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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