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Bakgrund • 1 av 5 HC i Västerviks kommun 
 

• 10 600 listade patienter 
 

• Barnkonventionen i Kalmar län 
(2008) 
 

• Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 
7 §) (2010) 

 



Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 7 §) 

• Vi är skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, 
råd och stöd när barnets förälder eller annan vuxen som 
barnet varaktigt bor med: 
o lider av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning 
o har en allvarlig sjukdom eller skada 
o har ett missbruk/beroende 
o avlider 

• Förbättringsprojekt 2016-2017 
 
 



Utgångsläge nov 2016 

• Inga registrerade åtgärdskoder 
(DU055, DU056, DU057)  

• Enkät till personalen: 
o 27 % kände till bestämmelsen 

(5 kap 7 §). 
o 31 % hade pratat med 

föräldrar om barns situation. 
o Ingen hade erbjudit ett 

gemensamt besök. 
o Osäkerhet och bristande 

kunskap.  
o Vem gör vad? 



Mål 

• Alla ska känna till sjukvårdens ansvar (5 kap 7 §). 
• Våga fråga och göra det oftare! 
• Upprätta rutiner för att ge information, råd och stöd. 
• Öka kunskapen om hur man pratar med föräldrar om barns 

situation. 
• Öka förmågan att stötta föräldern i att själv prata med barnet. 
• Erbjuda gemensamt samtal med förälder och barn. 
• Kunna hänvisa vidare. 
• Förbättra dokumentationen i journalen. 



Utbildningsdag för personalen 

• Barn- och ungdomshälsan 
om sin verksamhet och om 
barns utveckling. 

• ”Nära cancer” – om barns 
behov när en förälder är 
allvarligt sjuk eller dör. 

• Diskussioner i respektive 
yrkesgrupp. 

• Webbutbildning (Nka). 
• Information om stöd till 

barn och familjer i 
Västerviks kommun. 



Nytt arbetssätt 

• Skriftlig rutin 
• Praktiska verktyg 

 
 

 

• Barnombudsteam (läkare, 
psykolog, sjuksköterska, 
undersköterska) 
 



Nytt arbetssätt 

Information 
 

Råd 

Stöd 
Elevhälsan/ 
MVC/BVC/ 
barn- och 

ungdomshälsan/ 
socialtjänsten/ 
familjeenheten 

Återbesök hos läkare/ 
psykolog/ 

sjuksköterska 

Tele Q 
Besök hos läkare/ 

psykolog/ 
sjuksköterska 

Dagens sjuksköterska 

Besök hos  
barnombudsteamet 



Samtalsstöd i fickformat 



Föräldrabroschyr 



Resultat 

• 94 % känner till vårt ansvar (5 kap 7 §) (jmf. 27 %). 
• 6 % erbjudit gemensamt möte med föräldrar och barn 
• Registrerade samtal: 

o 16 samtal med föräldrar (DU055) 
o 1 gemensamt samtal (DU056)  
o 2 samtal med barn (DU057) 

• Ökad fokus på barns behov i patientmöten. 
• Diskussioner i arbetsgruppen.  

 



Resultat 
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Resultat 
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Resultat 
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Våra erfarenheter 

• Våga fråga! 
• Mycket positiv feedback! 
• Primärvården kan göra mycket för att fånga upp behovet. 
• Hur ser vi till att arbetssätt och kunskap håller i sig över tid? 
• Viktigt med samarbete mellan oss på hälsocentralen och med 

andra verksamheter. 
• Viktigt med nätverkande, inspiration från andra. 
• Barnkonventionen lag i Sverige 2018. 

 



Tack för oss! 
 
Välkommen att kontakta oss 
vid frågor: 
 
emmy.johansson2@ltkalmar.se 
 
liisa.luuk@ltkalmar.se  

mailto:emmy.johansson2@ltkalmar.se
mailto:liisa.luuk@ltkalmar.se
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