
Innan regionen blev en del av det natio-
nella utvecklingsarbetet Barn som an-
höriga fanns ingen regionövergripande 
organisation för att arbeta med frågan. 
 
I	Västra	Götalandsregionen	finns	22	sjukhus	
inklusive fyra sjukhusgrupper, ca 200 vård-
centraler och 49 kommuner.  
– Vi arbetar med att utveckla strukturer och 
modeller så att variationen gällande vilket stöd 
barnen får minskar, säger Åsa Porathe, en av 
tre projektledare. 

Utvecklingsarbetet började med att man ge-
nomförde två hearings med kommuner, hälso- 
och sjukvården och idéburna organisationer. 
En enkät skickades ut till verksamhetsche-
ferna. Syftet var att få en bild av vilket stöd 
som erbjöds. Resultatet från kartläggningarna 
stämde väl överens. Det visades sig att 2g§ 
hälso- och sjukvårdslagen inte var så känd i 
regionen. Många blandade samman bestäm-
melsen med Barnkonventionen och anmäl-
ningsplikten enligt socialtjänstlagen. 

Ökad kännedom
Det pågick också arbete på olika ställen i regio-
nen, men det saknades modeller och metoder 
inom	hälso-	och	sjukvården.	Ett	flertal	kom-
muner hade och har stödgrupper med olika 
inriktningar men det är svårt att få barn till 
gruppverksamheterna.
– Gemensamt önskade hälso- och sjukvåden 
och kommunerna ökad kännedom om varan-
dras verksamheter och ökad samverkan. Kart-

läggningarna	visade	att	det	fanns	ett	flertal	
rutiner och formulär. 
Som en del av utvecklingsarbetet har nu ett 
regionalt stödmaterial tagits fram. Det inne-
håller en ”Vägledning” som bland annat tar 
upp bestämmelsens innebörd, hur man kan 
prata med barn och vilka behov de har. Vidare 
har ett barn- och familjeformulär och rutin 
tagits fram samt en broschyr som riktar sig till 
föräldrar. 
En A4:a med ”stödord” är tänkt att sitta på de 
olika expeditionerna. En ”sticka” med bestäm-
melsen på ena sidan och stödord på andra 
sidan	är	tänkt	att	finnas	i	personalens	fickor.	
Allt material kommer att lanseras i regionen i 
mars. Stödmaterialet är processat med proces-
stödjarna och deras arbetsgrupper innan det 
helt nyligen färdigställdes. 

”Styrande och unik”
Arbetet med att ta fram en regional medicinsk 
riktlinje pågår. 
– Den är styrande och unik på så sätt att den 
rör en icke-medicinsk fråga. En medicinsk 
riktlinje underlättar för verksamheterna att 
skapa organisatoriska strukturer, säger Åsa 
Porathe.

Fakta 
Vägledningen är en del av den nationella 
webbutbildning som Västra Götalandsregio-
nen skriver material till. Webbutbildningen 
finansieras	av	Socialstyrelsen	och	sker	i	sam-
verkan med Nka som samordnar arbetet.
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