
I Landstinget i Östergötland har det 
pågått flera arbeten om barn som anhö-
riga genom åren.
– Men det gäller att ständigt uppdatera 
och ta upp trådar igen, menar Ewa Vest-
in, projektledare. 

Att uppmärksamma barn som är anhöriga har 
länge funnits med i kunskapsunderlag, PM, 
avtal med verksamheter, informationsmaterial 
och barntraumateam. Det har också funnits 
utbildningar inom Beardslee familjeinterven-
tion och Föra barnen på tal. 
– När utvecklingsarbetet Barn som anhöriga 
startade började vi med att informera verk-
samheterna om att det pågår och har därmed 
kopplats in i verksamheter som berörs. 
De har bland annat genomfört en kartläggning 
för att se vad som pågår och även hållit utbild-
ningsdagar för olika yrkesgrupper.
En del av arbetet är att få alla medvetna om 
att ”det här måste vi arbeta med”. Ledning och 
chefer är med i arbetet, vilket är viktigt. 

”I befintliga processer”
Landstinget arbetar för att lyfta in barn som 
anhöriga	i	befintliga	processer	som	sjukskriv-
ningar och vårdplaner. I framtiden är målet 
att även få in det i patientsäkerthetsarbetet, 
genom att det ska bli en avvikelse när det inte 
sköts. De jobbar också med barn som anhöriga 
i Regionalt cancercentrum Sydost, tillsammans 
med Landstinget i Kalmar län och Landstinget 
i Östergötland. 
– Vi försöker integrera det här med barn som 
anhöriga, där det redan pågår ett arbete, så 
att det inte blir något bredvid utan är en del i 
vårdverksamheten.

”Barnpotten”
Genom ”Barnpotten” har de välkomnat verk-
samheter att söka pengar för att utveckla och 
förbättra arbetet med att uppmärksamma barn 
som är anhöriga. Totalt pågår ett 20-tal  

projekt inom olika verksamheter i hela länet.
Några exempel som pågår i processarbetet är 
att PBL-grupper ska implementera rutiner och 
lagen. Det här är rutiner som funnits tidigare, 
men som ingen riktigt vet hur de ska förhålla 
sig till eller hur man ska gå tillväga när man 
får ett sådant ärende. 
Verksamheter har också tagit fram egna 
utbildningar efter behov och samverkans-
strukturer med kommuner har tagits fram. Ett 
försök med att starta stödgrupp för barn pågår.

”I befintliga processer”
För att få med primärvården i arbetet har pro-
jektgruppen arbetat gentemot landstingets 43 
vårdcentraler. De har träffat alla primärvårds-
chefer och besökt många arbetsplatsmöten och 
berättat om utvecklingsarbetet. 
– Det här är något nytt för många, och man 
vet inte hur man ska ta sig an det, säger Anna-
Karin Schöld. processtödjare.
Arbetet har lett till ett initiativ i en länsdel, där 
barnhälsan tillsammans med vårdcentraler har  
skapat	ett	anhörigteam	som	finns	runt	föräld-
rarna  för att stötta dem i deras föräldraskap 
och deras barn.

Få alla medvetna
En lathund är framtagen som verksamheterna 
kan	ta	hjälp	av	och	arbeta	med.	Det	finns	också	
information om hur man kan prata med för-
äldrar och skola. 
– Vi arbetar med att ge personalen verktyg, 
menar Ewa Vestin.
Gunilla Ringdahl, processtödjare som jobbat 
med barn som anhöriga i många är menar att 
det måste till ständig påfyllnad i arbetet för att 
hjälpa barnen på bästa sätt. Det behövs också 
en struktur över vem som gör vad och rutiner 
behöver uppdatera.
– Det viktiga är att få en det systemiska  
familjetänket. Lyckas vi med det har vi gjort 
ett jättearbete.
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