
Akutprocessen Höglandet 
Samverkan mellan: 

2015-01-30 

• Marie Wallman, anhörig. 
• Miriam Carlsson, primärvård. 
• Annika Pettersson, psyk klin. 
• Ingvor Andersson, barnmott. 

 
 

• Ann Simonsson, akuten.  
• Susanne Rydén, akuten.  
• Camilla Karlsson, ambulansen.  
• Lenita Petersson, ambulansen. 
• Irene Forsberg, elevhälsan. 
• Gunilla Ågren, elevhälsan. 



Lärandeseminarier ”Barn som anhörig” 
oktober 2013 – september 2014 

  
 Kursen inleds med en gemensam informations- och arbetsdag. 
 Tillfälle 2 & 3 träffades grupperna separat. 
 Tillfälle 4 gemensam eftermiddag för samtliga team. 
 Tillfälle 5 gemensam uppföljning.  
 

– Akutprocess (Höglandet) 
– Långvarig/kronisk sjukdom (Ryhov) 
– Vuxenpsykiatri (Värnamo) 
– Funktionsnedsättning (Ryhov) 
– Syskon som anhörig (Ryhov) 
– Stödfunktioner/medaktörer 

 2015-01-30 



Jönköpings Län 13 Kommuner : 
•Höglandet 6 Kommuner 
•Värnamo 4 Kommuner 
•Jönköping 3 Kommuner 
 



Bakgrund/nuläge 

2015-01-30 

• I Jönköpings län vill vi bli bättre på att ge ett bra bemötande 
och stöd till barn och ungdomar när en familjemedlem 
oväntat eller hastigt avlider. En närståendes död kan 
innebära en allvarlig risk för barnets egen hälsa. 
 

• Vi på Höglandet upplever att det idag fungerar bra vid stora 
katastrofer, men att det brister i vardagsolyckor där barn är 
inblandade.  
 



Vårt mål blir att: 

2015-01-30 

Säkra barnets rätt till information, råd och stöd när 
förälder avlider. 

Vi tänker oss att vi vill börja där vi först möter denna situation och 
vill säkra upp att aktuell vårdcentral får kännedom om händelsen för 
att kunna ringa upp familjen/närstående inom 72 timmar räknat från 
första vardagen då vetskap om händelsen inkom till enheten.  
Informationen till vårdcentralen kommer från ambulanspersonalen 
eller från personal på akutmottagningen (inom Höglandets 
sjukvårdsområde). 

 



Checklista som hjälp och stöd vid ”vardagsolyckor”. 
 

2015-01-30 

Ambulans eller akutmottagningen fyller i checklistan och ringer 
därefter upp aktuell Vårdcentral. 
 
Vårdcentralen i sin tur ansvarar för att ta över checklistan och 
inom 72 h kontakta berörd familj via telefon. 
Varför primärvården och inte elevhälsan? (När olyckan har hänt-häfte). 

 
När familjen blir kontaktad fråga då om det är något  
vårdcentralen kan vara behjälplig med.          
Hur går det för barnen i familjen?   MEDMÄNNISKA! 
 



Förslag: 

2015-01-30 

• Checklista 

    Namn och personnummer på den avlidna personen  
  
 
 
 

                      
    

Checklista för uppföljning av barn i sorg:  
I Jönköpings län vill vi bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn 
och ungdomar när deras föräldrar är allvarligt sjuka, fysiskt eller psykiskt eller 
oväntat eller hastigt avlider. En förälders sjukdom eller död kan innebära en 
allvarlig risk för barnets egen hälsa. 
 
För att säkra barnets rätt till information, råd och stöd när en familjemedlem 
avlider vill vi att aktuell vårdcentral får kännedom om händelsen för att kunna 
ringa upp familjen/närstående inom 72 timmar räknat från första vardagen då 
vetskap om händelsen inkom till enheten. 
Informationen till vårdcentralen kommer från ambulanspersonalen eller från 
personal på akutmottagningen (inom Höglandets sjukvårdsområde). Kontakten 
sker via telefonsamtal och/eller via nedanstående blankett som skickas med 
internpost i förslutet kuvert. 
 

Samtycke inhämtat till att information ges till aktuell vårdcentral □Ja   
  
Kontakt tas med: ………………………………  
 
Relation:……………… telefon: ……………..   
 
Bakgrund (typ av händelse mm): 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Minderåriga barn/syskon finns:  
 
Antal …………………   Ålder ………………. 

Vårdcentralen kontaktad per telefon □ Ja □ Nej  
………………………………………………………………………………… 
 
Underskrift Namn yrke  arbetsplats 
______________________________________________________________ 
 
Vårdcentralen kontaktar:          Samtycke till information: 

□ familjen     

□ elevhälsan    □ 

□ barnhälsovården   □ 
 
Önskar familjen ytterligare kontakt   □ Ja   □ Nej 
  



Information på 1177 

2015-01-30 

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Barn-och-
foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Sorg-i-
familjen--vad-hander-med-barnen 

•Barn och ungdomshälsan Nässjö! 
 

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Sorg-i-familjen--vad-hander-med-barnen
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Sorg-i-familjen--vad-hander-med-barnen
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Sorg-i-familjen--vad-hander-med-barnen


Vardagsolyckor. 

2015-01-30 

• Olycka ett 
• Olycka två 
• Olycka tre 
• Dödsfall fyra 

 



Sammanfattning 

2015-01-30 

Vad är skillnaden i vårt samarbete i dag jämfört med tidigare? 
 
 

I stället för att närstående ska ta kontakt med vården,  
tar vården kontakt med dem. 
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