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Rutin för samtal med barn som 
anhöriga

1 Inledning
I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig 
fysisk sjukdom eller skada, har missbruksproblem, eller som lider av en psykisk 
störning eller funktionsnedsättning ska ansvarig personal ge barnet information, 
råd och stöd till patientens minderåriga barn. Detta gäller även vid långvarig, icke-
akut sjukdom där överlevnaden ej bedöms som hotad. 

Anhöriga barn har rätt till information och stöd. Denna rätt gäller alla barn upp till 
18 år, även små barn och barn med funktionsnedsättning. Barnets trygghet och 
förståelse ökar, genom att han eller hon får information och stöd. Detta är uttalat i 
FN:s barnkonvention och regleras i såväl Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2g§) som 
Patientsäkerhetslagen (PSL 6 kap, 5§). Det bör noteras att lagen beskriver en 
miniminivå av åtgärder riktade till anhöriga barn.

Detta är en regionövergripande rutin för arbetet med barn som närstående. Rutinen 
bör lokalanpassas efter varje verksamhets förutsättningar. 

För den som vill ha ytterligare stöd finns dokumenten Vägledning för samtal med 
barn som anhöriga och Kunskapsunderlag för arbetet med barn som anhöriga. 

2 Ansvarsfördelning
Ansvaret för att anhöriga barn får den information och det stöd, som de har rätt till, 
ligger på flera nivåer. För att detta ansvar ska tas behöver uppdraget integreras i 
verksamhetsplaner och andra lokala styrdokument.  

2.1 Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att:

 medarbetarna får kunskap om de lagar och styrdokument som gäller

 skapa förutsättningar och ge möjligheter för att lagen och rutiner ska kunna 
integreras i det vardagliga arbetet

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
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 det utformas lokala anpassningar av regionövergripande styrdokument för 
arbetet med barn som anhöriga (om det bedöms nödvändigt)

 ge mandat och stöd till arbetet genom kunskapsspridning, utbildningsinsatser 
och tillgång till informationsmaterial

 uppföljning sker så att löpande revideringar av lokala rutiner kan göras

 verksamheten erbjuder en miljö som välkomnar barn

2.2 Behandlingsansvarig vårdpersonals ansvar

Behandlingsansvarig vårdpersonal ska:

 Se till att rutiner följs för hur ansvaret fördelar sig mellan vårdpersonal

 identifiera om patienten har minderåriga barn och, om så är fallet, vilka behov 
av information, råd och stöd som barnet har (se Checklista vid inskrivning, i 
bilaga)

 dokumentera i journal att minderåriga barn finns och vilka insatser som gjorts 
för barnet (Läs mer om dokumentation nedan.)

 informera sig om och följa upp patientens behov i dennes relation till barnet

 verksamhetens rutiner följs för hur bedömning ska ske, om barnet behöver 
fortsatt stöd och i så fall hur barnet länkas vidare, eventuell samverkan med 
andra aktörer. (Läs mer om hur barnet kan länkas vidare nedan.)

Kom ihåg att all personal har ett ansvar för att uppmärksamma och beakta 
närstående barns behov av stöd.

3 Rekommenderad arbetsordning
Nedan följer en rekommenderad arbetsordning. Varje verksamhet bör anpassa och 
konkretisera de olika momenten för att passa den egna verksamheten. Ett 
strukturerat sätt att arbeta utgörs av den så kallade BRA-samtalsmodellen. En lista 
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över personal som har utbildning i BRA-samtal finns här: 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31201 

3.1 Ta reda på om patienten har barn

 Ta redan vid inskrivning reda på om patienten har minderåriga barn. Använd 
checklista vid inskrivning (se bilaga)

 Dokumentera i patientens journal att han eller hon har minderåriga barn. Detta 
görs under Basinformation i Cosmic (läs mer under Dokumentation nedan).

 Ta vid behov hjälp av anhörig eller folkbokföringen

3.2 Ge patienten eller vuxen anhörig information

 Erbjud patienten ett gemensamt samtal med barnet i syfte att ge information 
om sjukdomen eller skadan. 

 Erbjud patienten stöd och hjälp att förstå hur sjukdomen kan påverka barnet 
och barnets utveckling. Gäller även vid graviditet.

 Uppmärksamma patientens eventuella behov av stöd i föräldrarollen. Informera 
om det stöd som kan erbjudas familjen och barnet, t.ex. genom socialtjänsten, 
mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), förskola och elevhälsa. Erbjud 
hjälp att förmedla eventuell kontakt.

 Om det finns behov eller önskemål om psykosocialt stöd, hjälp till att boka tid 
med ansvarig behandlare, kurator eller psykolog. 

 Identifiera tillsammans med patienten eller vuxen anhörig risk- och 
skyddsfaktorer i barnets vardagsmiljö.

 Lämna gärna skriftlig information. (I Kunskapsunderlaget finns tips på 
informationsmaterial som kan beställas eller laddas ner.)

 Följ upp samtal och upprepa vid behov information och erbjudanden om 
ytterligare stöd.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31201
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
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Observera att det utifrån barnets perspektiv är viktigt att samtal kan genomföras, 
men att vårdnadshavarens samtycke i de flesta fall är nödvändigt. Läs mer i 
Kunskapsunderlaget.

3.3 Gör en initial bedömning av barnets situation

 Hur ser barnets fysiska, psykiska och sociala behov ut?

 Ta via patienten reda på om barnet fått information om patientens tillstånd och 
fått möjlighet att uttrycka egna tankar. Ta reda på vad barnet vet.

 Finns någon annan viktig person för barnet?

3.4 Ge barnet information

Planera samtalet med barnet tillsammans med patienten eller vårdnadshavaren. Låt 
barnets egna frågor styra och anpassa samtalet efter barnets ålder, mognad och 
situation. Vid behov, erbjud barnet eget samtal alternativt tillsammans med en 
annan viktig person för barnet. Använd tolk vid behov. 

Barnet behöver få veta:

 Patientens sjukdom och tillstånd samt vanliga symptom

 Vad som händer just nu och vad som händer den närmaste tiden

 Att inte barnet har orsakat situationen eller bär ansvar för patientens 
behandling

 Hur barnet kan vara delaktig och vara till hjälp utan att få vuxenansvar

 Barnet behöver också få svar på övriga frågor som hen bär på

 Följ gärna upp samtalet med barnet och upprepa vid behov information samt 
erbjudanden om ytterligare stöd.

 Dokumentera i patientens journal att barnet har fått information. Läs mer om 
dokumentation nedan.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
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3.5 Ge barnet råd och stöd

 Ge barnet möjlighet att ställa frågor och egen tid att uttrycka känslor, tankar 
och behov av hjälp. Ta gärna hjälp av pedagogiskt material såsom dockor eller 
papper och kritor. (Se också Min bok.)

 Identifiera skydds- och riskfaktorer för barnets fortsatta utveckling. Ta vid 
behov kontakt med andra aktörer som finns i barnets vardag. Kom ihåg att 
beroende på barnets mognad och ålder behövs vårdnadshavarens samtycke.

 Vid behov eller önskemål, förmedla kontakt med behandlare, kurator, psykolog 
eller annan lämplig person (läs mer under Länka vidare nedan).

 Ge barnet kontaktuppgifter för ytterligare frågor och information om vem barnet 
kan vända sig till.

 Dokumentera vad som har gjorts för att tillgodose barnets behov.

 Finns farhågor om att barnet riskerar att fara illa? Anmäl till socialtjänsten, 
telefon 063-14 30 00. Blankett för anmälan finns i centuri.

4 Länka vidare
Ett barn i behov av fortsatt stöd eller behandling ska i normalfallet länkas vidare till 
relevant barnverksamhet. Hjälp barnet och familjen att få det stöd som barnet och 
föräldrarna behöver. Lämpliga instanser kan vara:

 Elevhälsan
 Ungdomsmottagningen
 Barn- och ungdomspsykiatrin
 Kommunens stödinstanser (föräldrastödsprogram, Fjärilen etc.)
 Ideella föreningar med stödverksamhet, trossamfund
 Någon som barnet själv föreslår

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20872
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=13643
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5 Dokumentation
Samtal med både vuxen och barn med anledning av barnets anhörigskap 
dokumenteras i patientens journal under Basinformation/Minderåriga barn. 
Fritextrutan bör användas sparsamt med hänvisning till nedanstående.

Det är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan information, å ena sidan, och 
rådgivning/behandling å den andra. Att barnet har fått information ska 
dokumenteras i patientens journal. I samtal med barnet kan emellertid uppgifter 
komma fram som omfattas av sekretess i förhållande till vårdnadshavaren. Det ska 
inte dokumenteras i patientens journal. I patientens journal dokumenteras enbart 
att samtal har genomförts med anhörigt barn.

Om samtal med barn övergår i behandling ska en egen journal för barnet öppnas. I 
normalfallet kommer dock ett barn i behov av behandling att länkas vidare till 
lämplig barnverksamhet (se ovan). Läs gärna mer i Kunskapsunderlaget.

6 Mer information
I Vägledning inför samtal med barn som anhörig finns ytterligare stöd inför samtal 
med barn.

I Kunskapsunderlag för arbetet med barn som anhöriga finns information om:

 Lagar och styrdokument
 Barns reaktioner och utveckling
 Fortsatt läsning för barn, patient och vårdpersonal
 Verksamheter som erbjuder hjälp och stöd till barn som har det svårt

I Se och våga handla finns hjälp och stöd vid oro att ett barn far illa, eller riskerar 
att fara illa.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=18492
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7 Bilaga: Checklista vid inskrivning

1. Finns det barn i familjen? Egna eller partners?

2. Vilket år är barnet/barnen födda?

3. Var och med vem bor barnet/-n?

4. Vem ansvarar för barnen när du är inlagd på avdelningen?

5. Har du pratat med barnet/-n om din diagnos och behandling? Vad vet 

barnen?

6. Är du orolig för ditt/dina barn?

7. Tror du att barnet/-n är oroliga?

8. Vad kan vi hjälpa dig med när du är inlagd?

 Samtal om din situation som förälder

 Råd om hur du kan samtala med ditt/dina barn om din diagnos 

och behandling

 Kontakt med person/myndighet som träffar ditt/dina barn

 Information om ditt tillstånd till barnet

 Stödsamtal till barnet

 Annat stöd till dig som förälder? Vad?

 BRA-samtal 

9. Hur önskar du att barnet/barnen träffar dig när du är här?

Dokumentera i journal under Basinformation/Minderåriga barn.


