
I det nationella utvecklingsarbetet Barn som anhöriga som leds och samordnas 
av Nka, på uppdrag av Socialstyrelsen, deltar fyra utvecklingsregioner. Dessa är: 
Landstinget Dalarna, Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och 
Västra Götalandsregionen. Under konferensen ”Riktlinjer och andra styrdokument i 
vården” berättade de om sitt arbete och sina erfarenheter kring detta.

Mycket av det arbete som pågår i Lands-
tinget Dalarna är implementerings- 
arbete och förbättringsarbete till- 
sammans med verksamheterna i sjuk-
vården. 

– Det är det vanliga implementeringsarbetet 
som gäller och det är svårt att få utrymme i 
allt det övriga utvecklingsarbetet som pågår, 
menar Gunilla Apell, projektledare.  

Projektgruppen bygger nätverk och försöker 
på det sättet få förtroende för att arbeta i och 
med verksamheterna. Arbetet har idag stöd 
från ledningen och arbetet är väl förankrat, 
menar Gunilla Apell och säger att en svårighet 
också  är den stora omsättningen av personal. 
 
Dokumentationsmall
Landstinget Dalarna har bland annat tagit 
fram en juridisk godkänd dokumentationsmall 
som heter Barnperspektivet, som vårdpersonal 
ska använda när de frågar patienten om  
minderåriga barn.  Sedan den var klar i sep-
tember 2013 har en del verksamheter börjat 
arbeta med den. 
– Vi ska följa upp arbetet framöver och på det 
sättet visa hur många som arbetar med den 
och hur det gått för dem. Vi tänker att vi bör-
jar underifrån med att få verksamheterna att 

använda den och ser det sedan växa. Att verk-
samheterna förstår att de har nytta av den.  

I	landstinget	pågår	flera	parallella	projekt,	
bland annat ett om Stödgruppen Barn i sorg 
som är ett samarbetsprojekt mellan landsting-
et, sjukhuskyrkan, svenska kyrkan och Rädda 
Barnen. Det pågår också ett om anmälnings-
plikten tillsammans med en kommuns social-
tjänst. Samtidigt anordnars spridningssemina-
rier i sjukvården för att nå ut till alla och höja 
kompetensnivån att uppmärksamma barn som 
anhöriga hos vårdpersonalen i vuxenverksam-
heterna.   
 
Spridning av arbetet
För att sprida utvecklingsarbetet som pågår 
i landstinget har en broschyr till personalen  
tagits fram som presenterar vad landstinget 
arbetar med när det gäller barn som är an-
höriga.
–	Vi	arbetar	på	flera	olika	plan,	på	olika	nivåer,	
till olika målgrupper, säger Gunilla Apell.  

I vår arrangeras ett större spridningssemina-
rium då de genomförda utbildningsinsatserna  
och övrigt utvecklingsarbete presenteras. Det 
riktar sig främst till  personalen i hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och elevhälsovården 
och som möter barnet som anhörigt.
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