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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 barnets behov av information, råd och stöd 
uppmärksammas. Detta gäller även vid långvarig, icke-akut sjukdom där 
överlevnaden inte bedöms som hotad.

Det anhöriga barnet 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 konvention om barnets rättigheter och regleras i såväl Hälso- och 
sjukvårdslagen som Patientsäkerhetslagen. 

Vanligen är den vuxne patienten barnets förälder. Samma rätt gäller dock när 
patienten är en annan vuxen som barnet varaktigt bor med, som t.ex. 
familjehemsförälder eller bonusförälder.

Att möta barn som befinner sig i en svår livssituation väcker ofta känslor hos 
personalen. Därför behövs rutiner, liksom tid för reflektion. 

Detta kunskapsunderlag riktar sig till personal som vill lära sig mer om barns 
utveckling, barns reaktioner när anhöriga drabbas av sjukdom eller avlider, samt 
om lagar och riktlinjer. Underlaget är ett komplement till dokumenten Rutin för 
arbetet med barn som anhöriga samt Vägledning inför samtal med barn som 
anhöriga och riktar sig till den som söker fördjupade kunskaper.

2 Varför är det viktigt att prata med barnen?

Barn som får åldersadekvat och mognadsanpassad kunskap om patientens 
sjukdom, skada, funktionsnedsättning eller dödsorsak har lättare att hantera och 
förhålla sig till sina egna och andras reaktioner. Målet med samtalet är att ge 
barnet hjälp att hantera situationen, göra den begriplig och hanterbar samt 
förmedla att barnet inte är ensamt. Syftet är att förebygga och lindra oro och 
ångest hos barnet och på så sätt minska risken för framtida problem. 

För barnet är det viktigt att bli sett och bekräftat. För den vuxne, alltså patienten, 
kan samtalet vara en avlastning på två sätt. Dels genom att patienten får 
vägledning i att tala med, ta hand om och stötta sitt barn, och dels genom att 
någon annan uppmärksammar barnet och barnets behov. 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
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En viktig del i att uppmärksamma barnet är att patienten kan bli stärkt i sin 
föräldraroll. Om patienten får möjlighet att prata om sin egen ohälsa och hur den 
kan påverka föräldraskapet och barnet, öppnar det i bästa fall upp för samtal 
mellan föräldrar och barn. Det kan stärka relationerna inom familjen och avlasta 
barnet från känslor av skuld och skam. 

Samtalet bör ske i nära samverkan med föräldrarna i syfte att skapa en trygg 
kommunikation inom familjen om patientens situation. Erbjud barnet egen tid för 
samtal, särskilt äldre barn. Det kan behövas mer än ett samtal. 

Kom ihåg att anlita tolk vid behov. Detta kan göras via telefon. Det är inte lämpligt 
att använda anhöriga eller bekanta som tolk. Barn får inte användas som tolk. 

Informationen kan kompletteras med åldersanpassat informationsmaterial, en egen 
bok för barnet (se Min bok), samt barn- eller ungdomsböcker som behandlar 
relevanta tema. Tips på broschyrer, webbresurser och skönlitteratur finns i 
Vägledning inför samtal med barn som anhöriga. Här finns också mer information 
om vad man bör tänka på inför samtal med närstående barn. 

BRA-modellen erbjuder ett strukturerat sätt att arbeta med anhöriga barn. Mer om 
BRA-modellen finns här: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31202 

3 Barns reaktioner och utveckling

3.1 Olika reaktioner hos barn

Barns reaktioner ser olika ut. Den första reaktionen är kanske inte alltid den som 
du som vuxen förväntar dig.  De reaktioner som kommer till uttryck hänger bland 
annat ihop med barnets ålder och mognad, men även på till exempel 
familjesituationen, barnets omgivning och språkbakgrund. 

Oavsett reaktion behöver barnet mötas med respekt och förståelse för de 
känslouttryck som han eller hon uppvisar. Detta kräver ett bemötande som ger 
barnet förutsättningar att hantera en svår livssituation. Ett hälsofrämjande 
förhållningssätt från vårdens sida innebär minskad risk för separationsångest, 
depression, olika psykosomatiska reaktioner, eller svårighet att i framtiden knyta 
an till egna barn eller partner. Barnet måste bli lyssnat på och bekräftat. 

Även det späda barnet känner när de vuxna i familjen är oroliga, stressade eller 
ledsna. Små barn har svårt att förstå både sjukdomen i sig och hur de själva kan 
påverkas. Det lilla barnet kan inte ta in verkligheter mer än korta stunder och 
växlar ofta mellan att vara rädd, orolig eller reagera som om ingenting har hänt.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20872
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31202
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När barn mår dåligt kan det komma till uttryck i vardagen genom exempelvis 
sömnrubbningar, problem med aptiten och sängvätning. Detta gäller särskilt små 
barn. Det är också vanligt att barn vänder sin reaktion inåt mot sig själva. Dessa 
barns reaktioner är företrädesvis ängslan, nedstämdhet, tystnad, undandragande 
eller somatisering (huvudvärk, magont). Andra barn kan vända sin reaktion utåt. 
De kan exempelvis bli överdrivet oroliga, rastlösa, bråkiga och aggressiva. 

En del barn har många frågor. Räkna med att du inte kan besvara dem alla på en 
gång. Det behöver inte vara negativt att säga att du inte kan svara på en fråga 
eller att du inte vet. Barn vill gärna veta vad de vuxna känner och det är viktigt att 
vara ärlig. Barnen märker när vuxna beter sig annorlunda än de brukar. Tala om att 
det inte är konstigt att vara orolig eller ledsen. 

Det är lätt att barnet upplever sig mindre betydelsefullt och till och med bortvalt 
och oälskat. För barn kan det innebära stunder och dagar där de inte alls pratar om 
eller uppvisar några tecken på kris, sorg och saknad. Det är viktigt att vuxna 
förstår och respekterar detta utan att ifrågasätta eller belasta med skuld. Barnet 
måste ges utrymme att också leva i det vanliga livet med lek, skola och kamrater. 

Barn i alla åldrar tar lätt på sig skulden för det som hänt och det kan finnas magiskt 
tänkande runt den aktuella händelsen ”Om jag inte hade gjort/tänkt så…, då 
kanske pappa inte blivit sjuk…”. Det är viktigt att berätta för barnet att det inte är 
hennes/hans fel att den anhörige blivit sjuk, skadat sig eller avlidit.

Barnets reaktionsmönster kan i vissa fall vara ett uttryck för förnekande och 
undertryckande av känslor, vilket kan bli skadligt om det fortsätter över längre tid. 
Att vara lyhörd och återkommande efterfråga barnets egna tankar och åsikter är ett 
sätt att uppmärksamma och ta reda på var barnet befinner sig känslomässigt. 
Därigenom uppmärksammas om barnet behöver stöd och hjälp att hantera olika 
känslor. Om beteendet är ett uttryck för förnekande eller oförmåga att härbärgera 
och bearbeta det som hänt, om barnet till exempel inte får stöd, finns risk för 
kvarstående problem. Detta kan t ex påverka hur han eller hon kan komma vidare i 
ett sorgearbete efter att någon har avlidit. Barnet kan ha behov av professionellt 
stöd. Hjälp då till att förmedla kontakt.

De flesta barn får svårt att koncentrera sig och fokusera på skolarbetet. Därför kan 
det vara viktigt med information till skolan, så att barnet även kan får stöd 
därifrån. (Fråga föräldrarna om de vill att du hjälper till med att förmedla 
information till förskola/skola.)

Observera att information som lämnats kan behöva upprepas, dels beroende på att 
den glöms bort, dels på grund av att situationen gör att informationen får annan 
innebörd. Böcker eller filmer kan vara ett bra sätt att beskriva svåra situationer.
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3.2 Barns utveckling

Barns förmåga att förstå utvecklas med hjärnans mognad. Den kognitiva, språkliga 
och kommunikativa utvecklingen varierar stort mellan olika åldrar och mellan 
enskilda barn. Barn är olika mogna när det gäller att förstå orsak och verkan, 
uppfatta tidsperspektiv och att förstå det sociala samspelet. Nedan ges en kort 
beskrivning av barns ungefärliga mognad i olika åldrar och deras behov av stöd. Vid 
funktionshinder kan bilden vara annorlunda. Det är viktigt att komma ihåg att även 
anhöriga barn med funktionshinder har rätt till information, råd och stöd.

3.2.1Spädbarn (0-1 år)

Det lilla barnet känner av stämningsläget hos föräldern. Spädbarnets utmaning är 
att bygga upp en relation till de närmaste, att knyta an. Barnet behöver en nära 
person som kan se, förstå och tillgodose barnets behov. Det är viktigt att bibehålla 
trygghet och rutiner. Röst, tonfall och hur man håller och tar i barnet förmedlar att 
någon finns där. Bär på barnet och sjung eller prata lugnt. Så långt det är möjligt 
är det viktigt att upprätthålla vardagliga rutiner med mat, sömn och blöjbyten. 

Kontakt med mödra- och barnhälsovården kan innebära extra stöd både för barnet 
och för patienten. 

3.2.2Förskolebarn (1-5 år)

Förskolebarnet lever ofta i nuet. Barnet kan på kort tid växla mellan att vara stort 
och litet. Familjen är vanligen den trygga basen i deras liv och de är rädda att 
förlora den. Att vardagliga rutiner rubbas kan vara mer skrämmande än att en 
förälder har en livshotande sjukdom. 

Deras förmåga att tolka och förstå verkligheten gör att de lätt kan tro att 
sjukdomen eller olyckan är deras fel. Berätta vad som har hänt på ett enkelt sätt 
och var tydlig med att sjukdomen inte är någons fel. Lyssna också in barnet och 
vad det förmedlar om det blir tvunget att skiljas från sin närstående. Ge kortfattade 
svar på de frågor som barnet har. 

Förskolan och kompisar kan vara en trygg punkt för barnet när annat förändras på 
hemmaplan. Det är därför bra att förmedla kunskap om vad som hänt/händer till 
förskolan så de kan vara uppmärksamma på förändring i lek, beteende eller 
känsloliv och ge barnet stöd. (Fråga patienten eller barnets andra förälder om de 
vill att ni tar kontakt med barnets förskola.)
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3.2.3Skolbarn (6-12 år)

Barn i skolåldern är mycket intresserade av den konkreta verkligheten och vill ha 
konkreta förklaringar. Mycket handlar om att skapa ordning, reda och begriplighet i 
tillvaron. Barnen funderar mycket på vad som är rätt och fel. De har börjat förstå 
att det finns risker i livet och döden blir allt mer en realitet. Barnen kan känna 
rädsla över att någon annan i familjen eller de självt också ska drabbas och 
vårdpersonalen kan flera gånger få förklara att allvarliga sjukdomar är ovanliga. 

Skolan och kamrater är faktorer som betyder mycket för barnens utveckling och 
självständighet. De inbjuder till nyfikenhet, lärande och utveckling tillsammans med 
många nya personer utanför de närmaste. Barnet behöver få stöd i sin utveckling 
och lärande så att inte all tid upptas av problemet hemma. 

Egen sorg, nedstämdhet, skolk och ensamhet kan ge inlärningsproblem och hindra 
barnets lärande, men också hälsa och utveckling. Skolan bör få information om 
barnets situation. Olika vuxna på skolan eller i fritidsverksamheter kan bli extra 
viktiga för barnet och kan vid behov vara en länk till elevhälsan eller annat stöd. 
(Fråga patienten eller barnets andra förälder om de vill att ni tar kontakt med 
barnets skola/fritidshem.)

3.2.4Tonåringar (13-18 år)

Tonåringar förstår den fulla innebörden av att vara allvarligt sjuk och förstår också 
innebörden av döden. Tonåringar kan bli extremt familjebundna eller helt vända 
hemmet ryggen. Tonåringar kan drabbas av skoltrötthet, isolering och depressioner 
eller ångest. 

Aktiviteter och kompisar utanför hemmet blir allt viktigare. Respektera barnets 
integritet, men visa samtidigt att du finns där för honom eller henne. Berätta om 
sjukdomen och hur behandlingen ska gå till. Låt tonåringarna själva bestämma om 
och när de vill följa med till sjukhuset, men uppmuntra dem att gå dit. Tvinga inte 
på tonåringen information och tröst. 

En förälders sjukdom eller allvarlig skada kan vara svårt att ta in. Tonåringar vet 
att de ännu inte är redo att klara sig själva och frigörelsen från föräldrarna blir 
svårare med en sjuk förälder. Barnet kan behöva professionell hjälp genom 
elevhälsan, ungdomsmottagningen eller ungdomspsykiatriska mottagningen. (Fråga 
tonåringen om han/hon vill att ni hjälper till med att förmedla kontakt.) 
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3.3 Varningstecken

Trots att barn för det mesta klarar situationen är det viktigt att vara uppmärksam 
på beteendeförändringar och symtom. Det kan visa sig i magont, huvudvärk, 
muskelvärk, sömnstörningar, problem i skolan. Tveka inte att bistå familjen och 
barnet med att söka professionell hjälp.

Ibland kan patientens tillstånd i kombination med andra faktorer väcka oro för att 
barnet far illa. Vid misstanke om att barn far illa ska anmälan göras till 
socialtjänsten. Läs mer i avsnitt 5.5.

4 Skydds- och riskfaktorer

När en förälder blir allvarligt sjuk, drabbas av en svår olyckshändelse, missbrukar 
eller avlider får det givetvis stora konsekvenser för barnet. Detsamma gäller 
självklart också när syskon eller andra närstående drabbas.

Föräldrar som är sjuka kan behöva stöd i att se barnets styrkor och de skyddande 
faktorer som finns, samt hur de kan stötta dessa. Ibland kan patienten och familjen 
vilja skydda barnet genom att inte involvera det. Ibland är det enklast för den 
vuxne att undanhålla barnet information. Berätta för patienten att dessa tankar är 
vanliga, men också att ovissheten för barnet oftast är värre. Olika vuxna och 
familjer har olika sätt att hantera svårigheter. All erfarenhet säger att det är bra att 
göra barnen delaktiga. Enligt barnkonventionen har barnet också sin egen rätt till 
information. 

I bedömningen av barnets situation är det bra att tänka i termer av skydds- och 
riskfaktorer. Detta är faktorer som kan underlätta, eller ytterligare försvåra, för ett 
barn som har det svårt hemma. Syftet med att identifiera skydds- och riskfaktorer 
är att hjälpa föräldrarna att känna stolthet över barnets styrkor, att aktivt stödja 
skyddsfaktorerna liksom att skapa en strategi i relation till eventuella riskfaktorer. 
Samtala med patienten om barnets situation och identifiera skydds- och eventuella 
riskfaktorer. 

Exempel på faktorer som kan skydda barnet: 

 föräldrar som trots sjukdom förmår ge kärlek och närhet
 tillgång till andra relation och nätverk
 kommunikation och förståelse inom familjen om sjukdomen
 förmåga att upprätthålla fritidsintressen och kamratrelationer
 förmåga att sköta läxor och skolgång
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 förmåga att skapa nätverk med vuxna eller jämnåriga

Exempel på faktorer som kan försvåra för barnet: 

 missbruk och/eller kriminalitet hos en eller båda föräldrarna
 relationsproblem och separationer
 brist på andra närstående vuxna
 brist på nära relation mellan barn och förälder
 kamratsvårigheter/mobbning
 aggressivitet och negativa förväntningar som riktas mot barnet

BRA-modellen erbjuder ett tillvägagångssätt för hur skydds- och riskfaktorer kan 
kartläggas, men är inte det enda sättet. Mer om BRA-samtal finns här: 
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31202 

5 Lagar och styrdokument

Här följer en övergripande orientering om några viktiga lagar och styrande 
dokument som ligger till grund för arbetet med barn som närstående. 

5.1 FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen är ett folkrättsligt bindande dokument som beskriver barns och 
ungdomars politiska, medborgerliga, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. 
Konventionen utgör grunden för skrivningar i svensk lagstiftning och tolkning av 
hur barn och unga skall få sina rättigheter tillgodosedda. Konventionen vilar på fyra 
grundprinciper:

 Barns rätt att inte diskrimineras (artikel 2)
 Barnets bästa skall komma i första rummet (artikel 3)
 Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
 Barns rätt att komma till tals, uttrycka sina åsikter och få dem respekterade 

(artikel 12)

Offentlig verksamhet ska enligt barnkonventionen särskilt beakta sitt ansvar för att 
tala med, lyssna till, respektera och ta till sig av det som barn och unga har att 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31202
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förmedla. FN:s Barnrättskommitté och Sveriges regering lyfter varje barns rätt till 
en bra barndom, skydd och möjlighet att utvecklas och få tillgång till sina 
rättigheter även under svåra förhållanden. I den nationella strategin (2010) lyfts 
särskilt fram barnets rätt till god hälsa, skydd mot ohälsa samt kommuners och 
landstings ansvar att fortbilda sin personal om rättigheterna.

5.2 Föräldrabalken (FB)

Huvudregeln när det gäller vårdnadshavarnas ansvar för barnet regleras enligt 6 
kap. föräldrabalken (FB). I 6 kap. §1 FB stadgas att barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran. De ska behandlas med aktning för sin person och 
egenart och får inte utsättas för kränkande behandling. Den som har vårdnaden om 
ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 
behov blir tillgodosedda, enligt 6 kap. § 2. 

Vårdnadshavaren har, enligt 6 kap. §11, rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska också i takt med 
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter 
och önskemål. Barnet ska således ha ett medinflytande som med tiden tangerar 
eller, under vissa omständigheter, övergår till ett självbestämmande.

5.3 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål är en god vård på lika villkor för alla 
patienter. För att tydliggöra patientnära verksamheters ansvar för barn som 
närstående gjordes 2010 ett tillägg i HSL 2 g§ som reglerar hälso- och sjukvårdens 
ansvar att särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets 
förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med:

 har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 
 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
 är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med plötsligt avlider.
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5.4 Sekretess 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i HSL är det nödvändigt att komma ihåg och 
beakta gällande regler om sekretess, tystnadsplikt och dokumentation. Dessa 
frågor regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Regelverket om sekretess och tystnadsplikt finns för att skydda patientens 
integritet och är en viktig förutsättning för förtroendet för vården.

Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan 
betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter omfattas av sekretess. 
Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare det sker muntligen, skriftligen eller 
på annat sätt om det inte står helt klart att den det gäller eller någon närstående 
till den enskilde inte lider men om uppgiften lämnas. Bedömningen av men ska 
utgå från patientens egen upplevelse. 

Detta förutsätter normalt att man ska fråga patienten om samtycke innan uppgifter 
lämnas ut. I vissa situationer finns sekretessbrytande bestämmelser, t ex vid 
anmälningsplikt till socialtjänsten (se avsnitt 5.5).

Det kan vara en svår uppgift för sjukvården att bedöma om, vad och till vem/vilka 
som information kan ges. Personalen kan ibland behöva stöd och råd från 
landstingets jurist eller socialtjänstens personal.

5.4.1  Dokumentation av insatser till anhöriga barn

Vid dokumentation av insatser till anhöriga barn är det viktigt att beakta skillnaden 
mellan information å ena sidan, och rådgivning/behandling å den andra. Att barnet 
fått information kan dokumenteras i den anhöriges journal. I samtal med barnet 
kan emellertid uppgifter framkomma som omfattas av sekretess i förhållande till 
vårdnadshavaren och som därmed inte kan dokumenteras i dennes journal. Ibland 
kan det därför vara motiverat att öppna en egen journal för barnet. Stöd i dessa 
frågor kan hittas i Socialstyrelsens meddelandeblad 2010/4. Det kan laddas ner 
från Socialstyrelsens hemsida.

5.4.2Socialstyrelsens meddelandeblad 2010/4

I Socialstyrelsens meddelandeblad 2010/4 ger stöd i frågor som rör sekretess och 
tystnadsplikt kring barn som närstående. Här poängteras också barnets rätt till 
delaktighet och att få komma till tals: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18094/2010-7-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-7-4
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18094/2010-7-4.pdf
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För att kunna beakta ett barns behov av information, råd och stöd är det 
viktigt att barnet självt får framföra sin egen uppfattning och sina egna 
önskemål. Om barnet har nått sådan ålder och mognad att han eller hon själv 
kan bestämma behöver vårdnadshavarens inställning till att hälso- och 
sjukvården kontaktar eller pratar med barnet inte inhämtas. I andra fall torde 
båda vårdnadshavarnas samtycke krävas för att barnet skall få information, 
råd och stöd.

Socialstyrelsens meddelandeblad 2010/4 kan laddas ner från Socialstyrelsens 
hemsida.

5.5 Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
(SoL)

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar, men 
många barn som far illa kommer inte till socialtjänstens kännedom och kan därmed 
inte alltid få det stöd som de behöver från samhället. 

Personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården, som i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, ska genast göra en anmälan till 
socialtjänsten. Det följer av 14 kap 1 § i Socialtjänstlagen (SoL). 

Anmälningsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter.

Personalen behöver inte träffa barnet för att vara skyldiga att göra en anmälan till 
socialtjänsten. Även uppgifter som den anmälningsskyldige har tagit del av genom 
en annan person eller obestyrkta uppgifter kan ge indikationer på att ett barn far 
illa. Det behövs inga tydliga tecken eller bevis. Anmälningsskyldigheten är ett 
personligt ansvar.

Om det bedöms möjligt och lämpligt, bör föräldrarna informeras om att en anmälan 
görs. Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler och inte föräldrarna. 

Om du är osäker på hur du ska agera, rådgör med din chef eller med erfarna 
kollegor. Det  går även att konsultera socialtjänsten. För ytterligare information, se 
vägledningen Se och våga handla eller Socialstyrelsens vägledning Barn som far illa 
eller riskerar fara illa som finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida.

5.6 Patientsäkerhetslagen (PSL)

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18094/2010-7-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-7-4
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=14780
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-1
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I Patientsäkerhetslagen 6 kap 5§ regleras bland annat Hälso- och 
sjukvårdspersonalens ansvar att, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 
fara illa, samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 
Man hänvisar även till anmälningsplikten. Vidare finns en likalydande bestämmelse 
som i HSL 2 g§ för att tydliggöra Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. 
Dessutom tydliggörs personalens ansvar att visa närstående hänsyn och omtanke 
när patienter avlider.

6 Mer information

I Rutin för samtal med barn som anhöriga finns information om ansvarsnivåer och 
förslag på arbetsordning i arbetet.

I Vägledning inför samtal med barn som anhöriga finns råd och stöd inför samtal 
med barn. Här finns också tips på läsning och rekommenderade länkar för patienter 
och anhöriga barn.

7 Fördjupad läsning 

I Vägledning inför samtal med barn som anhöriga återfinns tips på läsning riktad till 
patienter och anhöriga barn.

Du som personal hittar mycket läsning på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas 
hemsida: http://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/ 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/

