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Syfte  
Rutinen ska vara till hjälp för verksamheten att identifiera barns behov som anhöriga och initiera 
lämpliga insatser.  

Bakgrund  
I Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap. 7§ ligger bestämmelsen om att beakta barns behov av 
information, råd och stöd. 

Särskilt ska beaktas av hälso  och sjukvården om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor hos:  

 har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning  
 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller 
 har ett missbruk av alkohol annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar 
 oväntat avlider 
 

 
Forskning visar att barn som förlorat en förälder under uppväxten har en mycket förhöjd risk för 
psykisk ohälsa senare i livet och det är dubbelt så stor risk för att barnet själv dör en för tidig död 
och/eller utvecklar ett självskadebeteende. 
Alla barn ska därför erbjudas anpassat stöd och information utifrån ålder, personlighet, mognadsnivå 
och kulturell bakgrund. 

För mer information se Region Värmlands övergripande riktlinje för Barns rätt till information, råd 
och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall. [1] 

Verksamhetens ansvar  

Verksamhetschef ansvarar för att 

 Upprätta en verksamhetsrutin som revideras kontinuerligt 
 Barnperspektivet beaktas enligt barnkonventionen 
 Utse barnrättsombud 

Avdelningschefer ansvarar för att 

 samtliga medarbetare har kännedom om innehållet och arbetar utifrån verksamhetsrutinen.  

Barnrättsombudens uppdrag, se uppdragsbeskrivning, är att tillsammans med barnansvariga bevaka 
och vara resurs i arbetet med barn som anhörigas rättigheter inom kliniken. 

Varje medarbetare har ansvar för att: 

 Uppmärksamma att patient som vårdas vid Onkologikliniken alltid tillfrågas utifrån Cosmic-
mallen ”barn som anhörig”.  
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KVÅ-koder att använda 
 DU055 – Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd (i).  

Avser situationer enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§, då minderårigt barns förälder 
eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en psykisk/fysisk 
sjukdom/funktionsnedsättning, substansmissbruk eller oväntat avlider.  

 DU056 – Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov (i). 
Information, råd och stöd genom samtal enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5kap. 7§ med barn 
och förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos  

 DU057 – Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och 
behov (i). 
Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5kap. 7§ om 
samtal med barn (utan närvaro av förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos).  

 GD008 Anmälan enligt socialtjänstlagen angående barn med möjligt skyddsbehov. 

Information och råd  
Informationsbladet:” Stöd till barn när en förälder eller närstående blir sjuk” kan användas. Kopior 
kan tryckas ut via intranätet. [2] 

”Nära cancer” informationsflyer kan erbjudas, www.naracancer.se  

”Vad säger jag till barnen?” Häftet finns i Cancerfondens webbutik. Bör finnas inom kliniken. 

Informationsbroschyr ”Om strålbehandling” för barn som anhörig 

Leva med cancer 

Lästips från sjukhusbiblioteket ”sjukhusbiblioteken i Värmland”  

Stöd  
Varje behandlingsansvarig läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog ansvarar för:  

 Stärka föräldraförmågan i att stötta barnet.  
 Stödja barnet - tänk på att föräldrarna ofta underskattar barnens behov.  
 Låt barnet själv utrycka sina behov. 
 Alla barn behöver stöd och information utifrån sin ålder, personlighet och mognadsnivå.  
 Barnen kommer inte att be om hjälp, det är de vuxnas ansvar att se barnens behov!  

Behandling  
Några barn behöver behandling  

Patienter och närstående får kontakt med den psykosociala enheten genom remiss från läkare, 
sjuksköterska, eller genom att själv ringa enheten. Visitkort finns att lämna till den som önskar.  

Exempel på andra aktörer – Barnhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagning, BUP (barn och 
ungdomspsykiatrin) och socialtjänst. Första Linjen unga, Region Värmland samt Värmlands 
kommuner i samverkan. Finns att tillgå i hela Värmland med mottagningar i Karlstad, norra, västra o 
östra 
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Se bild nedan. 

Som en hjälp i att följa lagens riktlinjer och Onkologklinikens vårdrutin finns Barn som anhöriga-
pyramiden.  Pyramiden är en hjälp i att visa vilka behov som föranleder vilka insatser och vem som 
ansvarar för att det blir gjort. 

 

 

 

Dokumentation: 

”Barn som anhörig” är den mall som skall användas vid dokumentation i Cosmic. Information om att 
det finns anhöriga barn och vilken typ av insatser som gjorts för barnet, blir då synlig för alla inom 
Region Värmlands hälso-och sjukvård. 

 

Kom ihåg: 

De anhöriga barnen kommer troligen inte att be om hjälp, men de har ofta många frågor som de inte 
vågar ställa. Det är du som behandlare som har ansvaret att ge saklig yrkesspecifik information om 
situationen, vilket kan ha en stor betydelse för hela familjens hälsa. Var lyhörd för att patienten kan 
ha en annan syn på sjukdom och behandling än den som hälso-sjukvård har. 

 

Referenser 
[1] Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall, RIK-04976 

[2] Stöd till barn när en förälder eller närstående blir sjuk, informationsblad på regionens intranät 
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