
Landstinget i Jönköpings läns mål är att 
unga och barn ska känna att de får det 
råd och stöd de behöver och att det ger 
stöd på ett systemövergripande sätt. 

Det	ska	finnas	en	god	kunskap	i	landsting	och	
kommuner och fungerade rutiner samt sam-
verkan. Samtidigt försöker de involvera civil-
samhället i sitt arbete, berättar Linda Frank, 
projektledare.
– Det primära är att stötta föräldrarna i deras 
situation. Att arbeta utifrån ett familjeperspek-
tiv. Det är hög prioritet att arbeta med det här 
och	det	finns	med	i	de	viktigaste	styrdokumen-
ten.

Modellen avgörande
Utvecklingsarbetet Barn som anhöriga ligger 
under Barndialogen, som är ett forum för ut-
vecklingsarbete där Landstinget i Jönköpings 
län, kommunerna i länet och externa organi-
sationer är med. Arbetet har funnits i 12 år och 
har sin utgångspunkt i Barnkonventionen.  
Utvecklingsarbetet har en styrgrupp där bland 
annat primärvård, specialistvård, kommun 
och	psykiatri	finns	representerade.	Över	100	
personer sitter med i en referensgrupp.
– Vi hade aldrig fått till stånd det här utveck-
linsarbetet om vi inte valt den här modellen, 
att kloka människor träffas och som får tid att 
arbeta med fråga. Präster, barnmorskar onko-
loger, patientstödjare och även privatperso-
ner ger mycket av sin erfarenhet, säger Linda 
Frank.  
 
På varje arbetsplats i landsting och kommu-
ner	finns	ett	barnombud	som	har	kunskap	om	
barn som är anhöriga och som vet hur de ska 
hjälpa. Totalt är det 250 personer. Det här 
arbetet	har	pågått	i	ett	tiotal	år	och	finns	med	i	
ett politiskt policydokument från 2004. 

Inför 2014 har landstinget fått tre nya KVÅ-
koder gällande barn som anhöriga. De har 
också fått in det som en journalhandling i 
Cosmic, med tre alternativ, om man haft ett 
enskilt samtal med föräldrar, ett enskilt samtal 
med barnet eller haft ett samtal med båda två 
tillsammans.
– Det kommer ha stor betydelse för oss. Det är 
en framgång eftersom vi då kan se data. Vi kan 
se hur det används, hur många barn det hand-
lar om och vilka åtgärder behöver göras. Det är 
en indikator i vårt kvalitetssystem. 

Familjeformulär och kvalitetssystem
De har utarbetet ett familjeformulär som fylls 
i av föräldrarna tillsammans med personal. 
Formuläret är ett verktyg för personal inom 
sjukvården att synliggöra om patienter har 
minderåriga barn. Att utifrån den kunskapen 
hjälpa dessa föräldrar att ge sina barn det stöd 
som behövs. Det kan användas i öppenvård, 
slutenvård och i somatisk vård.
Ett kvalitetssystem har arbetats fram för att 
säkra barnets rätt till en likvärdig vård. Det 
finns	tio	indikatorer	så	att	de	kan	mäta	och	
följa upp vad som händer i länet.
De jobbar också med Regionalt Cancercentrum 
Sydost tillsammans med Landstinget i Kalmar 
län och Landstinget i Östergötland. Kompe-
tenshöjning är en viktig del, och de anordnar 
utbildningar och lärandeseminarium efter de 
behov	som	finns.	
Ute i verksamheten pågår 25 delprojekt som 
fått medel för att arbeta med frågan. Bland an-
nat arbetar Hälsohögskolan med uppsatser om 
Barn som anhöriga. Teateri gör en föreställ-
ning	om	en	flicka	som	förlorade	sin	mamma	
och befäl på räddningstjänsten har fått utbild-
ning för att hjälpa de barn de möter i arbetet.

Barndialogen ett forum för utvecklingsarbetet
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