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För färre 
tårar och fl er 
leenden.

Injektioner och vaccinationer är nödvändiga. 

Men de kan också vara smärtsamma. För många 

barn och föräldrar är sprutor förknippade med 

ängslan och oro. Som vårdgivare fi nns det 

mycket du kan göra för att upplevelsen ska bli 

lättare för alla inblandade. 

På www.lillabarnsmartguiden.se har vi samlat 

allt du behöver veta för att minska upplevelsen 

av smärta hos barn i åldrarna 0-6 år. Ta del av 

aktuella och evidensbaserade metoder, hand-

fasta råd kring besöket och tips på hur du 

involverar vårdnadshavarna.

Produktionen av Lilla Barnsmärtguiden har 

möjliggjorts genom stöd av AbbVie.
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Välkommen till  
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor är öppen för ALLA som är 
intresserade av Hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Du kan 
vara ordinarie medlem som barnsjuksköterska, sjuksköterska el-
ler student. Övriga välkomnas som associerade medlemmar. Som 
associerad medlem har du inte rösträtt på årsmöten och kan inte 
heller söka stipendier, i övrigt har du samma förmåner som ordi-
narie medlemmar.

Barnbladet är vår uppskattade medlemstidning som skickas till alla 
medlemmar sex gånger om året. Besök gärna Barnbladets webbsida 
barnbladet.se

Medlemsavgiften är 350 kr/år, för pensionärer samt studerande 
150kr/år. Vid medlemskap i Riksföreningen för Skolsköterskor el-
ler Distrikt sköterskeföreningen är avgiften reducerad till 300 kr/år. 
Medlemskap innebär reducerat pris på Barnveckan och andra utbild-
ningar, samt möjligheter att söka stipendium. Medlem blir du genom 
att betala till Swish-nummer: 1234226759 eller bankgiro 5831-6704 
samt fylla i ett formulär på barnsjukskoterska.se/medlem/

Vid frågor maila: medl@barnsjukskoterska.se. Ange även eventuellt 
medlemskap i annan riksförening. Besök gärna Riksföreningen för 
Barnsjuksköterskor på Facebook och Instagram.

För mer information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 
besök oss på www.barnsjukskoterska.se.

Vi hälsar dig varmt välkommen!

Helena Wigert
Ordförande
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Ledare: Chefredaktören har ordet Ledare: Chefredaktören har ordet

Bäste medlem!
Våren är i antågande och vår  
medlemstidning har fått ett nytt utseende.
Nu kommer det ett fullmatat nummer med en massa intressanta artiklar 
och ny design. Den så igenkännande framsidan har bytts ut och illustra-
tionerna till framsidan och ledaren har nu gjorts av eleverna Alma Jönsén 
och Hanna Stenman på Estetiska programmet  –  Bild och formgivning, 
Högbergsskolan Ludvika. Det är inte bara framsidan som är ny utan också 
layouten av hela tidningen som nu görs av Xtrovert Media. Som ordförande 
Helena Wigert för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) skrev i 
förra ledaren #1-2021 ”Vi avtackar STODAB och hälsar Xtrovert Media 
välkomna”. Berätta gärna för oss vad ni tycker om vårt nya utseende! Mejla 
gärna på ansvarig.utgivare.barnbladet@barnsjukskoterska.se

Temat för detta nummer är barnet som rättighetsbärare. Ett tema som 
kom som förslag ifrån er läsare. Det har nu gått ett drygt år sedan 
Barnkonventionen blev lag och vi fick en Barnrättslag i Sverige. I det här 
numret kan du ta del av artiklar med många olika vinklingar som alla utgår 
ifrån kärnan, nämligen barnet som bärare av sina rättigheter och därmed 
rätten till den allra bästa hälso- och sjukvården. 
  
Vaccinationerna mot covid-19 pågår om än kanske inte i den snabba takt 
som var tänkt från början. Som det ser ut just nu kommer Barnveckan 
kommer att gå av stapeln i september 2021. Planering pågår för fullt. Håll 
utkik efter mer information på https://mkon.nu/barnveckan_2021 och här 
i BarnBladet samt på RfBs hemsida, Facebook och Instagram. 

 
Lite kort om Alma Jönsén  
och Hanna Stenman:

Alma är 18 år och gillar att teckna, måla 
och experimentera med olika konstnär-
liga uttryck. Efter gymnasiet vill Alma 
fortsätta att utbilda sig inom konst. 
Alma har gjort bilden till ledaren.

Hanna är 17 år och jobbar gärna med 
akrylfärg när hon gör bilder. Hennes ut-
tryck är ofta inspirerat av serier. Hanna 
vill fortsätta att arbeta med konst i 
framtiden. Hanna har gjort bilden på 
tidningens framsida.

Arbetet med att ta fram bilderna till 
Barnbladet har varit extra betydelsefullt 
och roligt för Alma och Hanna då detta 
är ett skarpt uppdrag, alltså ett uppdrag 
på riktigt.

Jag vill nu genom styrelsen för Riksfören-
ingen för Barn sjuk sköterskor och redak-
tionen på Barnbladet passa på och önska 
dig en riktigt fin vår!

Beatrice Olsson Duse
Chefredaktör, Barnbladet
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Kalendarium

27 april 2021: Webbinarium – Nya vägar för att stärka barn och unga
”Nya vägar för att stärka barn och unga – sex insatser där teori möter praktik”. Social Impact 
Lab vid Örebro universitet hälsar varmt välkommen. Information och anmälan via länken:
www.oru.se/samverkan/innovation-och-ideutveckling/social-impact-lab/nya-vagar-for-att-
starka-barn-och-unga/ 

26–27 augusti 2021: 8th Nordic Conference on Feeding Disorders in 
Infancy and early Childhood
www.srat.se/Logopederna/Kalender/2021/8th-conference-on-feeding-disorders/

27–30 september 2021: Barnveckan 27-30 september 
Se även annonsen på Barnbladets baksida.
mkon.nu/barnveckan_2021

Skribenter sökes till Barnbladet!

Tycker du om att skriva? Gillar du att arbeta med ett glatt gäng som tillsammans bidrar 
till kunskapsspridning inom hälso- och sjukvård för barn? Barnbladet är Riksföreningen för 
Barnsjuksköterskors medlemstidning, till den söker vi nu två skribenter. Viss arvodering 
utgår samt möjlighet att delta i konferenser och arbetsmöten. Du behöver inte var specia-
listutbildad sjuksköterska, men önskvärt är att du har ett intresse för och/eller arbetar inom 
hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hör av dig till Beatrice Olsson Duse, 
ansvarig.utgivare.barnbladet@barnsjukskoterska.se
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Sandra Gustafsson arbetar som bi-
trädande jurist på Fridh advokatby-
rå i Göteborg. En advokatbyrå som 
arbetar främst med Migrationsrätt, 
Brottmål, Socialrätt och famil-
jerätt. De företräder både vuxna 
och barn. Sandra företräder barn 
främst inom Migrationsrätt och so-
cialrätt samt i brottmål i egenskap 
av målsägandebiträde. Barnbladet 
fick möjlighet att föra ett samtal 
med Sandra om barn som rättig-
hetsbärare i asylprocessen 

Utmaningar 
Vi börjar samtalet med att Sandra 
beskriver en del utmaningar med att 
företräda barn:

–  En generell utmaning med att fö-
reträda barn, och då inte enbart inom 
asyl, är att barn inte har lika stor för-
ståelse för allt som sker i deras liv och 
inte heller är lika medvetna om sina 

rättigheter. Det är inte heller alltid 
som barnet själv är medveten om att 
dens rättigheter har kränkts, förklarar 
Sandra. 

–  Särskilt svårt, fortsätter Sandra, är 
det i de fall där det är en närstående 
eller annan person som barnet tror sig 
kunna lita på som har utsatt barnet för 
något. En annan, mer generell utma-
ning med att företräda barn är att det 
kan vara särskilt svårt att etablera en 
bra kontakt med barnet och skapa den 
tillit som krävs för att barnet till exem-
pel ska våga berätta om sådant som är 
svårt eller ställa sina frågor. Ofta befin-
ner sig barnet i en utsatt situation och 
det har sällan stark tillit till vuxenvärl-
den eller myndigheter. Att då tvingas 
prata med en främmande vuxen kan 
kännas läskigt för barnet. Det krävs lite 
mer förståelse från barnets ombud och 
ställer även högre krav på att ombudet 
snabbt känner av det enskilda barnet 

och hittar ett sätt att kommunicera på 
ett för barnet tryggt sätt. 

Sandra förklarar:  
–  Jag brukar tänka på att vara lite 

mer försiktig i min framtoning och 
lägga mycket fokus på att försöka få en 
så avslappnad situation som möjligt. 
Jag är också mer noga med att förkla-
ra min roll och vad jag kan respektive 
inte kan göra så att barnet vet vad som 
kommer hända och varför. Jag måste 
vara extra försiktig med att ge förvänt-
ningar som jag inte kan leva upp till.  
Givetvis spelar barnets ålder och mog-
nad en stor roll vad gäller på vilket sätt 
en kan prata om saker. För äldre barn, 
tonåringar, krävs oftast lite mer tid för 
möten och övrig kontakt och personli-
gen räknar jag i princip alltid med att 
jag kommer behöva vara lite mer flexi-
bel med till exempel mötestider när jag 
företräder tonåringar. Min erfarenhet 
är väl kanske att ungdomar generellt 

är mer benägna att komma lite sent 
till möten, eller vilja ändra mötestid 
i sista stund, vilket jag tänker inte är 
så konstigt utifrån allt annat som kan 
kännas väldigt viktigt och prioriterat 
i livet under tonåren.

När det kommer till just asylmål 
beskriver Sandra en utmaning i att 
identifiera barnets egna, individuella 
asylskäl. När ett barn söker asyl till-
sammans med sina föräldrar finns all-
tid en risk att det endast är föräldrarnas 
asylskäl som lyfts fram även fast barnet 
kanske har egna asylskäl och egent-
ligen ska bedömas individuellt, efter-
som barn precis som vuxna är egna 
rättighetsbärare. Att det blir så kan 
bero på flera olika saker. Föräldrarna 
kanske inte ens är medvetna om att 
barnet har egna asylskäl eller så vet inte 
barnet eller föräldrarna att en specifik 
hotbild mot just barnet utgör ett legi-
timt asylskäl. Det kan också vara så att 
barnet inte vågar berätta om sina egna 
skyddsskäl på grund av rädsla för vad 
föräldrarna ska tycka. Eller på grund 
av rädsla för att deras information ska 
ge negativa konsekvenser för föräld-
rarna. Barnet kan också till exempel 
vara hotad på grund av en kärleksrela-
tion eller sexuell läggning som barnet 
vet inte accepteras av föräldrarna. I 
en sådan situation, men även i andra 
sammanhang, kan det vara föräldrar-
na som utgör hotet för barnet. I dessa 
situationer är det viktigt för barnets 
ombud att prata enskilt med barnet 
och vara noga med att förklara bar-
nets rättigheter, alltså vara tydlig med 
att barnet har samma rättigheter som 
vuxna och att det kan ha egna asylskäl. 
Där är det också viktigt för ombudet 
att förklara att barnets åsikter och 
tankar är viktiga och att det är ok att 
inte tycka och tänka som sina föräld-
rar. Helt enkelt försöka få barnet att 
känna sig trygg. 

–  Jag försöker också alltid vara noga 
med att barnet ska veta att hen kan 
kontakta mig även utan föräldrarnas 
närvaro, förklarar Sandra som själv 
inte kommit i en situation där föräld-

rarna nekar juristen att prata med bar-
net självt. Men om det skulle uppstå 
en sådan situation och Sandra skulle 
misstänka att barnet är hotat av sina 
föräldrar måste hon frånträda sitt upp-
drag för både barnet och föräldrarna: 

–  Om jag märker att det finns mot-
stridiga intressen mellan barn och 
föräldrar i en asylprocess eller om jag 
skulle misstänka att barnet är hotat 
av sina föräldrar, då måste jag avsäga 
mig uppdraget för både föräldrar och 
barnet och samtidigt uppmärksamma 
Migrationsverket på att barnet i fort-
sättningen inte bör ha samma ombud 
som sina föräldrar. 

Engagerade föräldrar  
eller god man betyder mycket 
Sandra beskriver att när föräldrar är 
insatta i till exempel barnets asylskäl 
så är det lättare att arbeta, och om en 
god man är engagerad och barnet li-
tar på denna så kan god man vara lika 
bra försvarare av barnets rättigheter 
som föräldrar. Men i de fall där gode 
män är oengagerade så blir det stör-
re utmaning för juristen/advokaten. 
Skillnaden beror på vilket förtroen-
de barnet har för god man respektive 
förälder och hur insatta god man eller 
föräldrarna är i asylskälen. 

Särskild kamp för barnets 
rättigheter i jämförelse med vuxnas 
Jag ber Sandra beskriva situationer 
där hon känner att hon behöver stri-
da extra mycket för barnets rättigheter 
i asylprocessen, jämfört med hur det 
skulle vara att företräda en vuxen indi-
vid i samma situation. Sandra svarar:

–  På grund av de utmaningar jag 
precis berättat om, är min uppfattning 
att jag mer eller mindre alltid måste 
kämpa mer för att barn i asylproces-
sen ska få sina rättigheter tillgodosed-
da jämfört med vuxna. I alla fall då 
barnet har egna, individuella asylskäl. 
Det kan till exempel vara ungdomar 
som har politiska åsikter som inte 
accepteras i hemlandet och som de 
är hotade på grund av, även fast de 

inte själva betraktar sig som politiskt 
aktiva på grund av att de till exempel 
inte är medlem i ett politiskt parti el-
ler kämpar för en specifik traditionell 
politisk ideologi. Det kan vara barn 
och ungdomar som istället uttrycker 
sig politiskt genom till exempel musik 
eller konst, eller som först i Sverige fått 
möjlighet att engagera sig politiskt i en 
organisation eller ett parti som inte ex-
isterar i hemlandet.  

Sandra beskriver liknande situa-
tioner när det gäller sexuell läggning. 
Ett barn som är 16–17 år har kanske 
inte samma förmåga att prata om sin 
sexuella läggning som en vuxen per-
son har. Kraven som ställs på vuxna 
HBTQI-flyktingar kan ifrågasättas för 
att vara i de närmaste orimliga i många 
fall. När ett barn ställs mot samma 
krav blir det såklart ännu svårare. 
Att kunna reflektera över sin sexua-
litet och sina inre känslor på det sätt 
som Migrationsverket kräver är svårt 
för en vuxen och ännu svårare för en 
15–18-åring. Många 15–18-åringar 
har ens inte någon personlig erfaren-
het av kärlek eller sexuella relationer 
att relatera till.

–  Det ställs krav på mig som jurist 
att uppmärksamma och synliggöra 
barnets personliga erfarenheter och 
vad som är relevant i ärendet utifrån 
den kontext som barnet lever i. Det blir 
även viktigt för mig att på ett ålder-
sanpassat sätt hjälpa barnet att berät-
ta relevanta saker och förstå vad som 
är viktigt, men också att till exempel 
uppmärksamma Migrationsverket 
på viktiga omständigheter och 
skyddsskäl som måste utredas ifall 
Migrationsverket inte själva uppmärk-
sammar det, förklarar Sandra.

Skillnader i arbetet efter  
att Barnkonventionen blev lag 
Jag har hört att det finns exem-
pel på fall som fått beslut utifrån 
Barnkonventionen och vill höra om 
Sandra upplever stora förändringar i 
sin yrkesroll efter att Barnkonventionen 
blev lag:

Att företräda barns rättigheter
Sandra Gustafsson, Biträdande jurist, Fridh Advokatbyrå

”Ofta befinner 
sig barnet i en 
utsatt situation 
och det har sällan 
stark tillit till 
vuxenvärlden eller 
myndigheter.”
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–  Jag önskar jag kunde säga att jag ser 
en stor förändring sedan barnkonven-
tionen blev svensk lag den 1 januari 
2020, men så är inte fallet. I alla fall 
inte när det kommer till asylsökande 
barn och rätt till uppehållstillstånd i 
Sverige. Asylsökande barn omfattas 
absolut av barnkonventionen, men 
barnkonventionen i sig ger inte någon 
självständig rätt till uppehållstillstånd, 
förklarar Sandra.

Sandra beskriver den allmänna 
debatten som tydlig att folk har stora 
förväntningar på att barnkonvention 
som svensk lag kommer leda till att 
fler barn får uppehållstillstånd, men 
det är inte så enkelt. Tyvärr. Principen 
om barnets bästa fanns till exempel 
redan i utlänningslagen före 1 januari 
2020, och precis som tidigare innebär 
principen om barnets bästa inte att barn 
kommer få uppehållstillstånd enbart på 
grund av att vara barn. Principen om 
barnets bästa innebär att barnets bästa 
ska sättas i främsta rummet, men det är 
även ok att sätta andra intressen i det 
”främsta rummet”. Till exempel statens 
intresse av att reglera invandringen. Det 
betyder att det fortfarande kommer fat-
tas beslut där barnets bästa vore att få 
uppehållstillstånd, men där det ändå 
är tillåtet för Sverige att utvisa barnet. 

–  Men, som jurist ser jag ändå barn-
konventionen som ett nytt starkt verk-
tyg att använda i processer där jag före-
träder barn och jag hoppas ändå att vi 
kommer kunna driva på för att stärka 
barnets rättigheter inom asylproces-
sen, och även i övriga rättsområden, 
med hjälp av barnkonventionen, av-
slutar Sandra. •

Intervju av  
Eva-Karin Gotting med :

Sandra Gustafsson
Biträdande jurist
Fridh Advokatbyrå

Ekologisk mjölk 
– från ax till 

För att kunna utvecklas och ta del av 
allt som livet har att lära, måste man få 
i sig näringen man behöver. Och då är 
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MiniMax® näringsmässigt komplett.
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Ungdomsfullmäktige består av 101 ersättare och ledamöter 
som är folkligt valda och representerar alla barn i Göteborg. 
Vi jobbar inte med partipolitik utan alla ersättare och led-
armöten driver sina egna frågor. Vi har jobbat mycket med 
psykisk ohälsa, funktionsvariationer, rasism och utanförskap 
samt att få tillbaka sommarlovskort i kollektivtrafiken. 

Alla frågor vi driver leder alltid tillbaka till barnrätt och att barn 
ska få vara med och påverka. Artikel tolv i barnkonventionen som 
är lag fastslår att barn ska vara delaktiga i beslut rörande dem. Det 
är något vi vill lyfta särskilt mycket, för vuxna kan prata och speku-
lera om vad barn tycker och vill men det är endast barnen som vet. 

Så tänk på det nästa gång ni pratar med ett barn, att du pratar inte 
bara med barnet för att vara schysst, utan det är en rättighet barnet 
har. Ha en dialog med barnet och ta in barnets synpunkter om vad 
de vill om saker som rör dem. Utelämna inte information även om 
det kan vara jobbigt att berätta för barnet. För om du hade varit i 
deras sits, hade inte du velat veta vad som sker, mötas av ärlighet 
och veta att du blir lyssnad på. 

Charlie Arby, ledamot för Lundby, 
Göteborgs stads ungdomsfullmäktige

Vet vuxna bäst?
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Hur är det att sova på sjukhus som tonåring? Vad upplevs som viktigt för 
att sova gott och vad stör sömnen? I vår studie intervjuades tonåringar 
som av olika medicinska anledningar sovit minst en natt på sjukhus. En 
slutsats var att föräldrarnas trygghetsskapande närvaro är viktig i sjuk-
husmiljön, under både dagen och natten.

Varje år skrivs över 20 000 ungdomar 
(4 % av 15–19 år) in på sjukhus i Sverige. 
I genomsnitt är de inskrivna 3,5 dagar. 
Enligt Barnkonventionen har ung-
domar, precis som ”varje människa 
under 18 år”, rätt till bästa hälso- och 
sjukvård och barnets intressen måste 
vara av största vikt. Följaktligen bör 
ungdomar på sjukhus garanteras sin 
rätt till hälsa och utveckling till fullo 
enligt konventionen.

Sömn är ett grundläggande behov 
och viktigt för hälsa och återhämt-
ning. Specifikt är sömn viktigt för 
läkning, både när det gäller vävnadsre-
paration och immunförsvaret, medan 
otillräcklig sömn är förknippad med 
ökad stress, humörsvängningar, mins-
kad minnesförmåga och minskad för-
måga av beslutsfattande. 

Sömnbrist på sjukhus är ett vanligt 
problem hos både vuxna och barn. Få 
studier har beskrivit ungdomars sömn 
på sjukhus och resultaten är motstri-
diga. En australisk studie fann inga 
skillnader mellan ungdomars sömn 
(räknat i tid) på barnavdelningar 
jämfört med deras sömn hemma (1). 
Ungdomar i delade patientrum på 
barnavdelningar i Storbritannien har 
däremot beskrivit hur sömnen ofta av-
bröts av yngre barns gråt och skrik (2), 
och ungdomar i USA har rapporterat 
att de vaknade oftare och hade senare 
sängtider på sjukhus än hemma (3). 

På flera sjukhus i Sverige vårdas 
ungdomar under 18 år på familjecen-
trerade barnavdelningar, där de inte 
bara tillåts, utan förväntas åtföljas av 
en förälder eller annan vuxen. Å ena 
sidan har möjligheten att få ha en för-
älder hos sig på sjukhuset rapporterats 

minska stress hos barn (4, 5) och yngre 
ungdomar (1) såväl som hos föräldrar 
(6, 7). Å andra sidan sover svenska 
ungdomar vanligtvis inte i samma 
rum som sina föräldrar hemma, och 
äldre tonåringar kan ha flyttat hemi-
från. Under tonåren, en utvecklingsfas 
som präglas av ett ökat behov av auto-
nomi, kan det vara oönskat att vårdas 
av en förälder. Följaktligen kanske 
ungdomar vill att en annan släkting 
eller en vän ska göra dem sällskap el-
ler till och med föredrar att stanna på 
sjukhuset ensam. Så vitt vi vet finns 
det ingen tidigare studie som beskri-
ver hur ungdomar upplever sin vistelse 
på en familjecentrerad barn- och ung-
domsavdelning.

Sjukhusvistelser kan påverka ung-
domars sömn negativt eftersom ruti-
ner på avdelningen inte är anpassade 
för ungdomars aktiviteter eller sömn-
vanor. För att skapa optimala om-
vårdnadsåtgärder för ungdomar som 
vårdas på sjukhus krävs mer kunskap 
om ungdomars sömn på barn- och 
ungdomsavdelningar. 

Syftet med vår studie var att (a) be-
skriva hur ungdomar upplever sömn 
på barn- och ungdomsavdelningar, 
(b) beskriva hur ungdomar upplever 
närvaron eller frånvaron av en föräld-
er under sjukhusvistelsen och (c) om-
ständigheter som påverkar ungdomars 
sömn på sjukhus.

Sexton ungdomar, 13–17 år, inter-
vjuades under tiden de vårdades på 
sjukhus eller via telefon efter utskriv-
ning. De var inskrivna på tre olika 
barn- och ungdomsavdelningar för att 
fånga en bredd i diagnoser och inskriv-
ningslängd. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och analyserades med 
tematisk analys (8). 

Resultatet innefattar tre teman 
med underkategorier: Vikten av 
god sömn, Trygghet är en förut-
sättning för sömn på sjukhus samt 
Omständigheter som påverkar ung-
domars sömn på sjukhus.

Vikten av god sömn

God sömn och  
konsekvenser av sömn 
Ungdomarna beskrev hur deras sömn 
såg ut i vanliga fall och hade god kun-
skap om att de behövde god sömn 
för att orka med dagen utan negativa 
konsekvenser. De beskrev god sömn i 
termer av sovtid, att gå till sängs vid en 
viss tidpunkt och vakna upp en annan, 
somna direkt vid läggdags, sova hela 
natten utan att vakna, samt vakna och 
känna sig utvilad och glad. De nämn-
de också drömmar; goda drömmar 
förknippades med god sömn medan 

mardrömmar förknippades med dålig 
sömn.

Sömn på sjukhus
Till en början berättade samtliga del-
tagare att de sov bra på sjukhuset. De 
hade lagt sig tidigare på kvällen och 
sovit längre på morgonen än vad de 
brukade göra hemma. När de ombads 
att utveckla sina svar började de dä-
remot beskriva att de sov lättare och 
hade många uppvaknanden: 

 ” den har väl vart rätt bra, det är väl att 
man sover inte så djupt med eftersom 
man blir väckt såhär” (Linn, 13 år). 

Ungdomars erfarenheter  
av att sova på sjukhus

Ungdomars sömn på sjukhus

Vikten av god 
sömn

Ungdomars 
beskrivningar 

av god sömn och 
konsekvenser av 

sömn

Hälsorelaterade 
omständigheter

Organisatoriska 
omständigheter

Sjukhusmiljöns 
påverkan

Sjukhuset är en 
trygg plats

Du behöver ha 
någon hos dig 

som känner dig 
väl

Ungdomars 
beskrivningar 

av sömn på 
sjukhus

Trygghet är en 
förutsättning för 
sömn på sjukhus

Ungdomars sömn 
på sjukhus

Figur 1. Ungdomars sömn på sjukhus. 
Teman med underkategorier.

Privat bild med tillstånd för publicering. Personen på bilden inte har något med artikelns innehåll att göra.
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Många ungdomar uttryckte att 
de saknade att vara fysiskt aktiva. 
Sysslolösheten sågs som ett problem 
som gjorde dem uttråkade och trötta 
dagtid. Det hände ofta att de slumrade 
till på dagen. En del ungdomar försök-
te hålla sig sysselsatta så gott det gick:

 ” alltså det är ju en själv man måste 
försöka och hålla sysselsatt under 
dagen, för om man inte gör nånting 
under en hel dag och bara sitter och 
typ kollar på mobilen eller nånting 
då förbränner du ingen energi och det 
gör att när du väl ska sova så kommer 
du inte kunna sova, så jag skulle vilja 
säga försök o bara gör nåt i allmän-
het, det kanske bara är o spela lite 
kort, eller försöka o sitta upp eller för-
söka röra sig lite, bara göra nånting 
och istället för o bara ligga och göra 
absolut ingenting för då blir det svårt 
att sova” (Adam, 17 år)

Trygghet är  
en förutsättning  
för sömn på sjukhus

Sjukhuset är en trygg plats
Ungdomarna kände sig trygga och 
väl omhändertagna på sjukhuset. 
Sjukhuset var en trygg plats där inget 
dåligt kunde hända dem. De blev lyss-
nade på och behandlades med respekt 
av sjuksköterskorna, och beskrev läka-
re och sjuksköterskor som kompetenta 
och omtänksamma. Det var betryg-
gande att veta att personalen kom in 
upprepade gånger för att se till att allt 
var under kontroll eller kolla om de 
behövde något, särskilt under natten. 
Det kändes också tryggt att veta att de 
lätt kunde trycka på larmknappen om 
de behövde hjälp.

Du behöver ha någon  
hos dig som känner dig väl
Alla ungdomar hade en förälder som 
sovit i samma rum, förutom en tjej 
som valde att ha sin pojkvän som 
sällskap. Föräldrarna var ett stöd för 

ungdomarna, både praktiskt och emo-
tionellt. Alice, som hade genomgått en 
stor ryggoperation berättade: 

 ” alltså det är ändå en trygghet att ha 
med sig någon med tanke på att det 
händer så mycket, och man har ju 
ont och man behöver hjälp så är det 
ju en stor, alltså jag tycker det är en 
väldigt stor trygghet att ha med sig 
någon ... i en sån period för det är ju 
ganska tufft”. 

Föräldrarnas trygghetsskapande när-
varo var viktig, under både dagen och 
natten. De kunde trösta och peppa för 
att minska oro när det var svårt att 
sova. Det kändes också tryggt att ha 
dem där, då personal kunde komma 
in när som helst på natten. Det viktiga 
var inte att föräldrarna gjorde något 
specifikt, det räckte oftast med att de 
fanns där för att minska ungdomarnas 
oro och få dem att somna. Adams för-
äldrar hade turats om att stanna kvar 
hos honom på sjukhuset: 

 ” Sen så vaknar man till lite då behöver 
man ju titta på nånting, man kan ju 
inte liksom bara blunda och sen som-
na om igen utan man måste bara tit-
ta på nånting, så istället för att bara 
kolla blankt upp i taket så kunde jag 
antingen se bara runtomkring mig 
eller så kunde jag titta på mamma 
och pappa när dom sov, då blev jag 
inspirerad och så somnade jag också.”

Det var viktigt för ungdomarna att ha 
någon där som kände dem, förstod de-
ras behov och som kunde kalla på hjälp 
om det skulle behövas. Sjuttonåriga 

Emma hade sin pojkvän hos sig un-
der natten. De hade haft planer för 
kvällen innan hon blev akut sjuk och 
blivit tvungen att åka in till sjukhuset. 
Hon berättade hur förvånad hon blev 
när personalen hade frågat henne och 
hennes föräldrar om hon ville att han 
skulle stanna kvar. 

 ” Jag trodde typ bara att det var typ 
anhöriga som fick vara med så, ehm, 
men det var ju en lättad känsla…/… 
Jag har allmänt väldigt väldigt svårt 
att somna när jag är ensam liksom 
så eh så det var ju skönt att han var 
här då gick det lite lättare”. 

Även om ungdomarna saknade sina 
vänner gick tiden fortare när de hade 
sina föräldrar att prata och spela spel 
med. Utan sällskap hade sjukhusvis-
telsen varit både ensam och tråkig. De 
trodde att det skulle vara svårt att klara 
av situationen om de inte fick ha nå-
gon där med sig och att det skulle ha 
påverkat deras humör negativt. 

Omständigheter som 
påverkar ungdomars  
sömn på sjukhus

Hälsorelaterade omständigheter 
Smärta var den största orsaken till 
sömnbrist på sjukhuset. Smärta gjor-
de det svårt att somna på kvällen och 
var orsak till uppvaknanden på natten. 
För att minska smärta fick de smärt-
lindrande läkemedel som även gjorde 
dem trötta och dåsiga. Detta hjälpte 
dem att somna och de beskrev att de 

Studien är tidigare 
publicerad i sin helhet: 
Lundgren J, Norell-Clarke 
A, Hellström I, Angelhoff C. 
Adolescents’ Experiences of Staying 
Overnight at Family-Centered 
Pediatric Wards. SAGE Open 
Nursing. 2020;6:2377960819900690

Charlotte Angelhoff
Specialistsjuksköterska barn/ungdom,  
Medicine doktor
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska 
vetenskaper och H.K.H. Kronprinsessan 
Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linkö-
pings Universitet, Linköping

fick en god sömn tack vare medicinen. 
Å andra sidan gjorde medicinen även 
att de blev trötta och dåsiga på dagen. 

 ” ... jag var ju utslagen när jag sov eh 
men sen var jag ju trött hela tiden 
och det vet inte jag ifall de kan bero 
på att jag sov dåligt eller om det var 
liksom bara att operationen gjorde 
mig så trött, och alla medicinerna.” 
(Moa, 16 år)

Organisatoriska omständigheter 
Nattliga rutiner med kontroller och 
läkemedelsadministration påverkade 
ungdomarnas sömn då de vaknade 
när personalen kom in. Ungdomarna 
beskrev att de hade lätt för att somna 
om igen, så detta sågs inte som något 
problem. De visade förståelse för att 
personalen gjorde sitt jobb även un-
der natten och hjälpte ungdomarna för 
att de skulle må bättre. Oftast arbetade 
nattpersonalen tyst och det var inte all-
tid sömnen stördes. Några ungdomar 
berättade att de kände sig oroliga och 
utsatta på natten då de inte visste vem 
som kunde komma in i rummet eller 
när. En avdelning hade fasta tider för 
kontroller och läkemedelsadministra-
tion. Detta uppskattades av ungdo-
marna som då visste när personalen 
skulle komma in och kunde slappna 
av och sova däremellan.

Sjukhusmiljöns påverkan 
Borta bra men hemma bäst. Sjukhus-
miljön beskrevs som främmande, 
steril, tråkig och deprimerande. De 
önskade mer färg och glada tavlor på 
väggarna. Atmosfären och det faktum 
att de befann sig på sjukhus påverka-

de sömnen negativt. Främmande ljud, 
både i och utanför rummet, gjorde 
det svårt att somna. På en avdelning 
berättade ungdomarna att de väcktes 
tidigt av byggnadsarbeten utanför och 
att detta hindrade dem från att vila 
dagtid. 

Ljus och temperatur var annat som 
påverkade deras sömn. Att få ett en-
kelrum och inte behöva dela rum med 
någon annan sågs enbart som positivt. 
Den höj- och sänkbara sängen var ock-
så bra, även om Alice tyckte att den var 
i minsta laget: 

 ” Jag är ganska liten av mig och jag tyckte 
att sängen var ganska liten så känner 
jag att det finns ju större ungdomar 
som alltså när dom ligger på sjukhus 
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Definition av god sömn:
• Sova minst 85% av den totala tiden du ligger i sängen,
• somna på 30 minuter eller mindre,
• inte mer än ett nattligt uppvaknande,
• att vara vaken i max 20 minuter efter att ha somnat. 

Ohayon, M., Wickwire, E. M., Hirshkowitz, M., Albert, S. M., Avidan, A., Daly, F. J., … Vitiello, M. 
V. (2017). National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: First report. Sleep Health, 
3(1), 6–19. doi:10.1016/j.sleh.2016.11.006:

så kanske det inte alls är bekvämt för 
dom o kunna sova för sängen är så pass 
liten typ, jag tycker dom borde ha lite 
olika storlekar på sängarna.” 

Sammanfattningsvis beskrev ungdo-
mar sin sömn på sjukhus i positiva 
ord, även om störande omständigheter 
nämndes och att deras sömnmönster 
var annorlunda än vanligt. Smärta, 
nattliga rutiner och sjukhusmiljön 
påverkade ungdomars sömn nega-
tivt. Tristess och inaktivitet upplev-
des också som hinder för god sömn. 
Föräldrarnas närvaro var en viktig 
källa till trygghet och påverkade ung-
domarnas sömn positivt. Föräldrarna 
behövdes för att ge stöd, såväl praktiskt 
som känslomässigt. •
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Ett omdiskuterat beteende
Alltsedan begreppet ”Münchhausen 
by proxy” myntades 1977, av den brit-
tiske barnläkaren Roy Meadow, har 
denna diagnos varit omdiskuterad. 
Det har med jämna mellanrum dykt 
upp fall i media, som beskrivit dra-
matiska händelseförlopp, där en mor 
anklagats för/ befunnits skyldig till 
att ha orsakat sitt barns sjukdomstill-
stånd. Samtidigt har röster höjts för att 
diagnosen över huvud taget inte finns 
utan är illvilligt förtal och förföljelse 
av en engagerad, kompetent mor, som 
kämpar en ojämn kamp mot sjukvår-
den för sitt sjuka barn. Det finns en hel 
mängd websidor på nätet som propa-
gerar för detta.

 Under de 45 år som gått har det 
skrivits en hel del, men det är ett svår-
forskat område, främst då mödrarna 
sällan erkänner även bevisad misshan-
del och oftast vägrar delta i erbjudna 
behandlingsprogram. Mycket av litte-
raturen beskriver enstaka fall och det 
är sparsamt med forskningsresultat, 
som bygger på större material. 

De senaste 10–15 åren har kunska-
pen ökat, främst inom det pediatriska 
området. Tyvärr är den fortfarande låg 
inom socialtjänst, polis och rättsvä-
sende. Detta utgör ett stort problem då 
denna speciella form av barnmisshan-
del kräver samarbete och annorlunda 
utredningsförfarande för att avslöjas.

Nutida sjukvård – en möjliggörare
MbP inom barnsjukvården är inte en 
enstaka händelse utan en serie hän-
delser som är svåra att upptäcka då de 
hemlighålls. Många hävdar att nuti-
dens högspecialiserade barnsjukvård 

bidrar till förekomsten av detta sällsyn-
ta, men för barnet allvarliga, tillstånd: 
• alltmer centraliserad vård, 
• högspecialiserade enheter,
• ibland riskfyllda, invasiva medicin-

ska procedurer, 
• brist på tid och ekonomiska resurser,
• bristande kontinuitet i patient-

läkar relationen,
• krav på hög patientgenomströmning, 
• föräldrarnas medbestämmande och 

närvaro inom barnsjukvården, en 
tillgång för de flesta  –  men en risk 
när det rör sig om MbP.

Samtliga dessa faktorer anses skapa 
en utökad arena för att framgångsrikt 
föra sjukvården bakom ljuset och för-
svåra möjligheterna att få syn på de pa-
tologiska mönster som utmärker dessa 
familjer. Därtill kommer mödrarnas 
enorma manipulativa skicklighet, där 
den mest erfarna riskerar att bli lurad. 
För ett avslöjande krävs tid, helhetssyn 
och teamarbete över gränserna.

Begreppsförvirring
Olika försök har gjorts att finna adek-
vata beteckningar för denna speciella 

form av barnmisshandel. De olika di-
agnossystemen DSMV och ICD-10 an-
vänder sig av mer eller mindre kompli-
cerade benämningar som ”Pathomimi 
of Other (sv. Patomimi av annan)”. 

Jag föredrar att använda 
Münchhausen by Proxy då det är den 
mest väletablerade beteckningen inom 
sjukvården och i folkmun.

American Professional Society on 
the Abuse of Children (APSAC)gjorde, 
i slutet 1990-talet en för barnsjukvår-
den mycket användbar uppdelning:
1. En diagnos som tillhör barnet:
 Paediatric Condition Falsified, på 

svenska: barnmisshandel genom 
förfalskning av symtom, BFS  

2. En diagnos som tillhör förövaren:
 Factitious Disorder by Proxy FDP, 

det jag väljer att kalla MbP. 

Genom denna uppdelning underlät-
tas för barnsjukvården att upptäcka 
barnets situation, ställa diagnosen 
BFS, göra orosanmälan till sociala 
myndigheter med misstanke om att 
ett barn far illa, eventuellt orsakat av 
om MbP. På så sätt kan sjukvården 
också begränsa invasiva, riskfyllda ut-

Münchhausen by Proxy
en utmaning för barnsjukvården

Kati Falk
Leg. psykolog
Har arbetat 50 år som psykolog, psykotera-
peut och handledare med barn och vuxna. 
Har 18 års erfarenhet av direkt kliniskt arbe-
te med barnsjukvården, företrädesvis med 
de somatiskt och/eller omvårdnadsmässigt 
komplicerade familjerna. Har sedan 2004 
ägnat speciellt intresse åt Münchhausen by 
Proxy i såväl teori som praktik.

SE-SYNA-200013v1AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna | www.abbvie.se | info@abbvie.se

Glöm mig inte.
Skydda mig från RS-virus.

Ge mig förebyggande behandling med Synagis om jag tillhör en riskgrupp.
Månatlig immunisering under RS-virussäsongen minskar behovet av sjukhusvård på
grund av RS-virus hos vissa högriskgrupper. (1,2)

Behandlingsrekommendationer finns på lakemedelsverket.se

Ref 1: IMpact-RSV Study Group. (1998) Pediatrics 102:531-537. Ref 2:  Feltes T et al. (2003) J Pediatrics. 143:532-540.

SYNAGIS, (palivizumab), Rx, F, Immunisera och immunglobuliner, specifika immunglobuliner, SPC 2020-06-23. Indikationer: Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt 
syncytialvirus (RS-virus)hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver 
behandling för bronchopulmonell dysplasi.Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom.

Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se www.fass.se
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redningar/ behandlingar och barnets 
säkerhet beaktas. 

Om BFS beror på att modern lider 
av MbP eller ej, blir då inte en fråga för 
barnsjukvården att avgöra, som bara 
kan hysa mer eller mindre starka miss-
tankar om detta. Diagnosen MbP mås-
te ställas av vuxenpsykiatrisk expertis, 
enligt APSAC förslaget. 

MbP ett vidare begrepp
MbP är en mental strategi, som utnytt-
jar barnet, för att upprätthålla föräld-
erns psykiska balans

Sedan 20 år tillbaka råder consen-
sus kring en bred definition. Detta be-
skrevs redan 2001 i Läkartidningen av 
Lundin, Croner, då de förslog att be-
teckningen ”Barnmisshandel genom 
förfalskning av symtom” (BFS) skulle 
omfatta de tillfällen då en förövare/
mamma:
• orsakar sjukdomssymtomen, genom 

att tillfoga skada eller underlåta att 
följa nödvändig medicinsk behand-
ling, 

• förfalskar/ger sken av symtom som 
inte kan verifieras,

• överdriver kraftigt redan befintliga 
sjukdomssymtom. 

Förövaren är i 90–95% av fallen 
modern (M) och förekommer i alla 
samhällsklasser och alla kulturer. 
Förekomsten beräknas numera till 2,0 
på 100 000 för barn 0–2 år och 0,4 på 
100 000 för barn 2–16 år. Dessa siffror 
är dock osäkra och mörkertalet stort. 

MbP är en speciell form av 
barnmisshandel
Man är i dag tydlig med att det handlar 
om en form av barnmisshandel, med 
speciella förtecken, som kan innebära 
livsfara för barnet.

MbP kännetecknas av M:s upprepa-
de medvetna, planerade försök att föra 
sjukvården bakom ljuset i syfte att: 
• få barnet att framstå som drabbat 

av fysiska/psykiska problem, vilka 
kräver ingående utredning/behand-
ling,

• själv framstå som en engagerad 
kompetent förälder, med fog för sin 
kravfullhet. 

• M:s ”jakt på diagnos” har en myck-
et speciell kvalitet. Syftet är inte att 
äntligen få visshet, att barnet blir 
friskt, utan att kunna fortsätta jak-
ten för att balansera och tillfreds-
ställa egna inre psykiska behov.

Dessa mödrar söker inte medvetet döda 
sina barn. Det händer dock att barnet 
faktiskt avlider, som en konsekvens av 
”olycksfall i arbetet” eller sjukvårdens 
riskfyllda behandlingar. Då handlar 
det om mord. Vissa forskare menar 
att det bakom plötslig spädbarnsdöd 
ibland döljer sig en MbP-problematik. 

Likheter mellan MbP och SÖB
Det finns flera likheter med sexuella 
övergrepp på barn (SÖB), där kunska-
perna för 50 år sedan var små. Idag 
finns det en helt annan medvetenhet 
och möjlighet till skydd av barnet och 
rättsliga påföljder för förövaren.

• Det är en form av barnmisshandel 
med en förälder som förövare.

• Föräldern vill framställa sig som 
god, men utnyttjar barnet för att 
tillfredsställa egna behov.

• Vår ”illusion om den gode föräld-
ern” utmanas.

• Den andre föräldern är ofta ovetan-
de om vad som egentligen sker.

• Det finns mildare och grövre former. 
• Allvarlig psykisk ohälsa hos föräld-

ern i de grövre fallen.
• Det är en svår balansgång mellan att 

falskeligen anklaga och felaktigt fria.
• Stark spänning mellan de som över-

driver förekomsten och de som helt 
avvisar den.

Utmärkande  
kännetecken på BFS/MbP
1. Kontakten med sjukvården sker ofta 

akut på kvällar och helger. M söker 
olika läkare för olika tillstånd sam-
tidigt – när man kollar upp detta.

2. Sjukdomssymtomen kan vara både 
fysiska och psykiska av alla de slag. 
De beskrivs av M som dramatiska 
men kan sällan verifieras av pro-
ver och undersökningar. Barnets 
tillstånd motsäger M:s berättelse. 
Symtomen ter sig förvirrande då 
gängse behandling inte medför 
förbättring. M kan också hävda att 

barnet inte tål vanliga mediciner. 
Oförklarliga symtom och biverk-
ningar av behandling kan förekom-
ma vid redan belagd sjukdom. När 
ett hälsoproblem är hanterat dyker 
andra upp. Sjukdomssymtomen 
klingar av/ försvinner om barnet 
skiljs från M. Detta låter sig svårli-
gen göra i Sverige men är ett av de 
starkaste diagnostiska kriterierna 
på MbP, internationellt.

3. Förälderns/förövarens beteende ter 
sig adekvat och kompetent. M är 
påläst och framstår som väl insatt 
i medicinska frågor. Hon redogör 
neutralt även för allvarliga sym-
tom och blir inte oroad när verkliga 
livshotande tillstånd föreligger. Hon 
blir inte, som andra föräldrar, lättad 
av goda besked eller vid utskrivning 
utan ställer då krav på ytterligare 
utredning eller hotar att bryta kon-
takten. M är alltid nära barnet och 
erbjuder sig gärna att utföra viss 
behandling. Vid sjukhusvistelser 
avböjer hon personalens erbjudan-
de om att ”ta paus/ åka hem några 
timmar” och framstår därmed som 

en mycket god och självuppoffrande 
M. Samtidigt får hon full kontroll 
över barnet. Den andre föräldern är 
ofta frånvarande och dessutom själv 
förd bakom ljuset. M bekräftar och 
uppmuntrar viss personal samtidigt 
som andra avvisas och fördöms.

4. Barnet är oftast under 2 år. De äldre 
barnen är helt indragna i M:s bedrä-
geri och har mycket sällan förmåga 
att avslöja detta förrän i vuxen ålder. 
De är mycket beroende av M även 
i äldre åldrar och spelar med då M 
ofta är ”den goda modern” i kon-
takt med sjukvården. I hemmet kan 
i stället förekomma direkt vanvård. 
Barnet är tåligt inför smärtsamma 
procedurer, så länge M är närvaran-
de, men kan uppvisa stor rädsla och 
smärtkänslighet när hon inte är där. 
Tvärtom gäller ofta för andra barn, 
som bättre kan behärska sig när en 
förälder inte är närvarande. Inte 
sällen är det ett visst barn i en sys-
konskara som drabbas. Det barnet 
kan vara fött i en för M extra sårbar 
period eller är barnet för tidigt fött, 
sjukligt eller särskilt ”svårskött”. 

Samtliga dess fyra aspekter måste be-
aktas inför misstanke om MbP.

Att byta perspektiv 
Det svåra är att sjukvården måste göra 
en helomvändning och inte lita på de 
uppgifter M presenterar om barnets 
tillstånd. Att misstänkliggöra ett sjukt 
barns förälder går emot allt vad vi ar-
betat för gällande föräldramedverkan 
i vården. 

En del av ”misshandeln” utförs av 
sjukvården, som utsätter barnet för 
obehag och risker i samband med 
avancerade undersökningar. Dessa 
risker måste accepteras, när allvarlig 
sjukdom misstänks, men förvandlas 
till misshandel av barnet om de inte är 
befogade. Bristande kunskaperna om 
MbP gör att barn, ibland under flera år, 
fått utstå avancerade undersökningar/
provtagningar och behandlingar, som 
senare visat sig vara obefogade.
Detta är svårsmälta fakta för en am-
bitiös sjukvårdspersonal och ökar vår 
benägenhet att inte vilja se. Ibland är 
det lättare att fortsätta jakten på en 
gäckande diagnos än att stanna upp 
och erkänna oss lurade. Det tar hårt på 

Münchhausen by Proxy  –  en  
mor-barn-relation som går överstyr?

Mor–Barn

Det pediatriska 
perspektivet:

Barnets diagnos
Barnmisshandel genom 

förfalskning av symtom (BFS)

Det barnpsykiatriska 
perspektivet:

Barnets diagnos
Störd mor-barn-relation

Föräldrapatologi
Utvecklingstrauma

Det sociala/rättsliga 
perspektivet:

Skydd av barn som far illa
Medicinsk barnmisshandel

Det vuxenpsykiatriska 
perspektivet:

Förälderns diagnos
Münchhausen by Proxy (MbP)
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yrkesstoltheten. Därför skickas dessa 
familjer vidare och vi sviker barnet.

Vi bör kanske komma ihåg att det 
är ovanligare med ovanliga sjukdomar 
än att barn far illa.

Differentialdiagnostik
Alla fall av barnmisshandel orsakas 
inte av MbP men MbP är alltid barn-
misshandel. Det är av största vikt att 
vid utredning tydligt ange vilka verk-
liga medicinska tillstånd man uteslu-
ter och vad detta grundar sig på, inte 
minst vid rättslig prövning

Tidigare ansåg man att om M led 
av MbP var hon inte ansvarig för sitt 
brottsliga beteende. Numera är detta 
inte en förmildrande omständighet.

I de fall man kunnat utreda föröva-
rens psykiska hälsa ter de sig psykiskt 
friska. Här avser man frånvaron av 
allvarlig psykisk sjukdom. Dock har 
man funnit symtom hos dem, vilka 
bättre stämmer överens med olika for-
mer av personlighetsstörning. Många 
är på ytan välanpassade, resursstarka 
personer, lever i en parrelation och har 
ibland flera barn. Detta skiljer ut dessa 
mödrar från socialt utslagna, resurs-
svaga, psykiskt sjuka, vilka av andra 
anledningar utsätter barnet för BFS. 
Starkt oroliga föräldrar, som upprepat 
söker vård för barnet, blir lugnade av 
goda besked om frånvaro av sjukdom, 
även om de ofta återkommer.

Vi bör också skilja ut krävande 
föräldrar där det är tydligt att de inte 
förfalskar barnets tillstånd.

Går det att förstå? 
Klart är att MbP har med moders-
rollen att göra. Spänningen mellan 
mödrarnas önskan att framstå som 
”supermammor” och deras medvetna 
missbruk av barnet är förvirrande. 
Dessa mödrar drivs av inre psykiska 
behov av bekräftelse och har anta-
git strategin att sjukliggöra sitt barn 
och söka sjukvårdens bekräftelse 
och uppmärksamhet som ”en själv-
uppoffrande mor till ett sjukt barn”. 

Sjukhusvistelser är för dem stressre-
ducerande då de har svårt att klara 
av det normala föräldraskapets krav i 
hemmet. Det krävs skicklighet, kun-
skap och planering att föra sjukvården 
bakom ljuset. MbP är ett medvetet sätt 
att utnyttja barnet för tillfredsställelse 
av de egna inre behoven. 

Processen kan se ut såhär: M upp-
lever starka känslor av tomhet, vär-
delöshet och meningslöshet, som det 
normala föräldraskapet inte kan ba-
lansera. Tanken på att framstå som 
”den goda modern till ett sjukt barn” 
och hur detta kan ske tar form. Det 
byggs upp en inre spänning hos M. 
Mer konkreta planer på att sjukliggöra 
barnet dyker upp i M:s tankevärld och 
förverkligas med barnet som objekt. I 
kontakt med sjukvården lindras den 
inre spänningen hos M, genom sjuk-
vårdens positiva bemötande, och M:s 
självkänsla stärks. Samtidigt iscensätts 
sjukvårdens bidrag till misshandel av 
barnet. 

Det är sedan länge känt att barn-
skrik kan leda till fysisk barnmisshan-
del. Ett otröstligt barn kan få föräldrar 
att tappa balansen, råka i panik eller 
helt stänga av, i förtvivlade försök att 
värja sig mot känslostormarna. 

Anknytningsforskningen har över-
tygande visat hur barn utvecklas via 
det affektiva samspelet mellan barn 
och föräldrar, i ett flergenerations-
perspektiv. Det är föräldrarnas egen 
emotionella grund, deras förmåga att 
hantera sitt eget känsloliv, sina egna 
nära relationer, som avgör kompeten-
sen som förälder.

Olika former av personlighets-
störning medför stora svårigheter att 
hantera känslor, vilket starkt försvårar 
föräldraskapet. Man har också funnit 
att allvarligt självskadebeteende och 
anorexi i tonåren förekommer hos 
dessa förövare.

Kopplingen mellan personlighets-
störning och MbP blir angeläget att 
inse. Förövaren växlar mellan den 
självuppoffrande modersrollen och 

den som misshandlar barnet. Det inre 
trycket att få bekräftelse övertrumfar 
medvetenheten om att barnet far illa. 
Barnet kommer i andra hand inför 
möjligheten att vinna bekräftelse, 
status inom sjukvården, tillgång till 
specialistvård, olika former av bidrag 
och stöd, uppmärksamhet på sociala 
medier, samt ekonomiska fördelar. 

Den bräckliga självkänslan kräver 
att barnet offras.

Konsekvenser för barnet
Detta är tyvärr mycket lite undersökt. 
Förutom den fysiska misshandelns 
direkta konsekvenser tillkommer 
troligen framtida psykiska svårighe-
ter. Barnets livsrum och utveckling 
begränsas av det påstådda sjukdoms-
tillståndet. Det lilla barnet är helt be-
roende av föräldrarnas omsorg, bemö-
tande och tankevärld för byggandet 
av sin självbild. Att under uppväxten 
falskeligen anses vara sjuk riskerar inte 
minst den viktiga förmågan att skilja 
mellan kroppsligt och psykiskt. Denna 
svårighet kan leda till självskadebete-
ende och anorexi i tonåren då krop-
pen används i ångestdämpande syfte. 
Kraven i samband med föräldraskap 
kan aktivera dessa strategier med ut-
nyttjande av barnet.

När misstanke uppstår:  
Teamarbete första mötet
• Förutsättningslös diskussion med 

all relevant personal. 
• Samordnare utses som ansvarar för 

fortsatta möten och sammanställer 
information från personal och jour-
naler med frågan: ”kan sjukdoms-
symtomen objektivt verifieras?”

• Fortsatt journalskrivning tydlig: ”… 
enligt M, … enligt klinik/provsvar …”

• Plan för bemötande av familjen och 
vem som ska ha den huvudsakliga 
kontakten.

Det fortsatt arbetet med familjen krä-
ver en strikt professionell hållning 
med sund skepsis till M:s uppgifter, 

utan att avfärda dem. Vid provtag-
ningar/ undersökningar bör fokus lig-
ga på barnet. Dessa mödrar är exper-
ter på att avleda sjukvårdspersonalens 
uppmärksamhet från barnet. Bekräfta 
endast det du har fog för. Ta kontroll 
över kontakten med täta återbesök, 
telefon- eller mailkontakter.

Andra mötet
• Har misstankarna stärkts eller ej, 

riskerar barnet att fara illa?
• Om ja  –  gör orosanmälan, och i all-

varliga fall polisanmälan.
• Fortsatt plan för bemötande och 

tydlighet kring medicinska åtgärder.
• Om nej  –  besluta om andra former 

av stöd till familjen och fortsatt tyd-
lighet avseende medicinska sjuk-
vårdsinsatser.

Referenser:
Önskas utförlig referenslista kontakta Kati Falk.
E-post: kati.falk@gmail.com | Telefon: 0708-92 86 90

Verkliga fall:
• ”Mamma sa jag var sjuk”, Julie Gregory, 2006; Bra Böcker AB
• ”Mommy Dead and dearest” HBO Nordic-serie
• ”Mommy Dead and Dearest  – Gypsy Rose Blanchard – Documentary. 

YouTube

Behandling
Tyvärr har behandlingsresultaten varit 
föga framgångsrika. Tar man utgångs-
punkt i kunskap om personlighets-
störning och anknytningsteori vore 
det kanske möjligt att tidigt upptäcka 
en mor-barnrelation som riskerar ut-
vecklas i riktning mot BFS/MbP. Nya 
metoder skulle kunna utvecklas för 

att hjälpa dessa mödrar finna andra 
strategier att hantera egna emotionella 
problem i föräldraskapet än att sjuk-
förklara sitt barn. Sist men inte minst 
skulle vi bättre förstå och kunna lindra 
konsekvenserna för de barn som under 
uppväxten utsätts för denna form av 
misshandel. •

 ÅGRENSKA – Hos oss är det sällsynta vanligt 
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.  
Vi har mer än trettio års erfarenhet av sällsynta diagnoser och delar gärna 
med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Box 2058, 436 02 Hovås 
031-750 91 00   
agrenska@agrenska.se | agrenska.se

Vi vänder oss till dig som
• i ditt arbete möter personer med  

funktionedsättningar,
• själv har en funktionsnedsättning,
• är förälder eller närstående, eller
• av andra anledningar vill möta andra 

för att dela erfarenheter och stärka 
din kompetens

Stöd Ågrenska Vänskapsförening 
Swish: 123 909 11 09

Upptäck Ågrenska
• Familje- och vuxenvistelser
• Kurser, utbildningar, föreläsningar 

- på plats eller digitalt
• Korttids- och sommarläger 
• Personlig assistans

ÅGRENSKA- ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser

Upptäck mer på agrenska.se
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Hur gör jag när ett barn på avdel-
ningen berättar för mig att hen får 
stryk av sin förälder? En 17-åring 
kommer in till barnakuten och har 
druckit alkohol och tagit Tramadol, 
ska detta anmälas till socialtjäns-
ten? Socialtjänsten har ringt och 
vill ha upplysningar om ett barn 
som jag har på min mottagning, vad 
är det som gäller? Jag är orolig för 
ett barn som är skriven i Danmark, 
vart ska anmälan skickas? Vi har 
fått in ett spädbarn som utreds för 
blåmärken och en av differentialdi-
agnoserna är barnmisshandel, vad 
ska jag tänka på när jag dokumen-
terar? 

Frågorna till ett barnskyddsteam kan 
vara många och skiftande men rör alla 
barn i utsatta livssituationer. Barns 

rätt till en trygg uppväxt är basen för 
barnskyddsarbetet och för att stärka 
skyddet för barn i vården har Region 
Skåne startat barnskyddsteam sedan 
drygt två år tillbaka. Det finns tre 
team i Skåne som tillsammans med 
vårdpersonalen arbetar för att stärka 
arbetet kring barn som riskerar att fara 
illa. Teamen är tvärprofessionella och 
anställda inom barnsjukvården men 
har uppdrag att stödja all hälso- och 
sjukvård inklusive tandvård i sina de-
lar av Skåne. 

Långsiktigt barnskyddsarbete
Barnskyddsteamen har tillkommit 
efter ett långsiktigt och målmedvetet 
arbete. Redan 2006 lanserades Region 
Skånes Handlingsprogram vid miss-
tänkta fall av att barn far illa (1), efter 
inspiration av barnskyddsarbetet MIO 

i Stockholm. För att förankra hand-
lingsprogrammet i vården föreskrevs 
i handlingsprogrammet att det i varje 
verksamhet ska finnas en namngiven 
kontaktperson, som på sin chefs man-
dat ska driva barnskyddsarbetet. 

För att fortbilda och stödja vårdens 
kontaktpersoner samt strategiskt ar-
beta för att stärka vårdpersonalens 
förmåga att upptäcka utsatta barn och 
agera i enlighet med anmälningsplik-
ten inrättades i Skåne från 2011 och 
framåt ett regionalt uppdrag med en 
socionom och en barnsjuksköterska. 

Flera vårdområden har under dessa 
år utvecklat detta arbete. Det kan mä-
tas bl.a. genom att föra statistik över 
anmälningar till socialtjänsten. Som 
exempel kan nämnas barnhälsovår-
den, ambulansverksamheten och 
barn- och ungdomshabiliteringen 

vars anmälningar till socialtjänsten 
har ökat stadigt sedan 2013, då mät-
ningarna startade (2). 

De mest utsatta och svårast sju-
ka barnen inkommer oftast till våra 
akutmottagningar. För att ytterligare 
utveckla barnskyddsarbetet fattades 
2018 ett politiskt beslut att i projekt-
form starta barnskyddsteam. Teamen 
är kopplade till barnsjukvården i re-
gionen men arbetar för all hälso- och 
sjukvård. Varje team består av socio-
nom, läkare och sjuksköterska. 

Uppdraget 
Barnskyddsteamens uppdrag berör 
lagstiftningarna kring barn som an-
höriga, dvs. vårdens skyldigheter för 
barn vid förälders sjukdom, barn som 
far illa och anmälningsplikt samt i viss 
utsträckning även våld i nära relatio-
ner. Huvudsakligt uppdrag är att: 
• ge konsultativt stöd till hälso- och 

sjukvårdspersonal, habilitering och 
tandvård i ärenden med misstänkt 
barnmisshandel,

• sprida kunskap och fortbilda rö-
rande diagnostik, medicinsk ut-
redning, anmälan vid misstanke om 
missförhållanden, dokumentation 
av fynd samt spårsäkring, 

• samverka med olika myndigheter 
och verksamheter inom och utanför 
hälso- och sjukvården, t.ex. social-
tjänsten, Rättsmedicin, Barnahus 
m.fl. verksamheter, 

• bidra till skapandet av en lärande 
organisation utifrån de svåraste pa-
tientfallen, 

• förmedla kunskap och initiering av 
forskning. 

Konsultativt stöd
Även om vi alla vet att vi har anmäl-
ningsplikt så blir de flesta av oss osäkra 
för hur och när det är aktuellt att göra 
en anmälan till socialtjänsten. Teamen 
finns tillgängliga för konsultation via 
telefon alla vardagar under kontors-
tid och arbetar även verksamhetsnära. 
Arbetet är konsultativt, d.v.s. teamet 
går inte in i kliniska situationer och 
tar över, utan stödjer personalen i sina 
beslut.

Många av frågeställarna behöver 
stöd i om en viss situation är skäl till 
orosanmälan. Andra vet att de ska göra 
en anmälan men vill resonera om hur 
de lämpligast går tillväga för att det 
ska bli så bra som möjligt. När barn 
kommer in efter att ha blivit utsatt för 
ett brott, t.ex. sexuellt övergrepp eller 
våld uppstår ofta osäkerhet om polis-
anmälan ska göras och när.  

Vad har konsultationerna gällt? 

Den övervägande delen av de som 
konsulterar oss arbetar inom barn-
sjukvård men även barnhälsovård, 
vårdcentraler, psykiatri och kvinno-
sjukvård m.fl. konsulterar flitigt barn-
skyddsteamen. 

En fjärdedel av frågorna rörde miss-
tanke om omsorgssvikt medan cirka 
40 procent handlade om misstanke om 
brott mot barn, d.v.s. fysisk misshan-
del, sexuella övergrepp eller misshan-
del genom sjukvårdsinsatser. Många 
frågor, 22 procent, berörde olika ad-
ministrativa spörsmål. Det kan gälla 
säkerhet vid dokumentation med hän-
syn till Journalen via nätet, när barn är 
utsatta för våld eller övergrepp inom 
sin familj. Andra juridiska frågor som 
rör sekretess eller upplysningsskyldig-
heten till socialtjänsten förekom (3). 

Fortbildning
En viktig del i arbetet är att spri-
da kunskap om våra skyldigheter 
som vårdpersonal gällande barn. 
Barnskyddsteamen utgår från de oli-
ka verksamheternas förutsättningar 
och utmaningar. De som arbetar med 

Kan barnskyddsteam bidra  Kan barnskyddsteam bidra  
till stärkt barnskydd  till stärkt barnskydd  
i vården? i vården? 

Huvudsaklig anledning till konsultation

Övriga frågor

Administrativa frågor

Münchhausen 
by Proxy

Sexuella 
övergrepp

Fysisk misshandel

Omsorgssvikt

Huvudsaklig anledning till konsultation
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vuxna patienter träffar sällan barnen 
direkt. Då är svårigheten att lyfta in 
frågor om patienten har eller bor med 
minderåriga barn och resonera med 
patienten hur barnen påverkas av pa-
tientens sjukdom, vilken information 
och vilket stöd barnen behöver och om 
patienten behöver stöd i detta. Här blir 
lagstiftningen om barn som anhöriga 
(HSL kap.5 § 7) en viktig bas för barn-
rätts- och barnskyddsarbetet. Som 
komplement till detta behöver man 
även fylla på sin kunskap om anmäl-
ningsskyldigheten. 
I verksamheter som i första hand mö-
ter barn som patient ligger fokus mer 
tydligt på frågor om anmälningsplikt, 
hur man kan upptäcka barn som far 
illa och hur vi kan bli tryggare i att 
både ställa frågor till barn och vuxna, 
hur de har det i familjen, och i att agera 
efter vad som kommer fram. 

Att ha workshop i personalgrup-
pen och arbeta i mindre grupper och 
plocka fram vad som är svårt med att 
anmäla till socialtjänsten är ett sätt att 
utmana personalen att jobba med sina 
hinder. Övningen brukar ge liknande 
svar oavsett om man arbetar med vux-
na patienter eller med barn, och kan 
inordnas under dessa fyra rubriker: 
• Kunskapsbrist: om anmälnings-

processen, om socialtjänsten, hur 
gör man, vad gäller, att stödjande 
rutiner saknas.

• Arbetssituation: korta patient-
kontakter, schemabyten och stress 
försvårar.

• Rädsla: för hot och trakasserier ef-
ter en anmälan.

• Osäkerhet: om mina iakttagelser är 
korrekta, tänk om jag har fel…

Alla dessa delar behöver adresseras i 
fortbildning för att stärka barnskydds-
arbetet i vården. 

Samverkan med andra myndigheter
En av utmaningarna i våra stora spe-
cialiserade vårdorganisationer är att 
samverka med andra myndigheter. 
Inom barnskyddsområdet behöver 
vården samverka med i första hand 
socialtjänsten. Därför har barnskydds-

teamen i Skåne tagit kontakt med alla 
kommuner i sina respektive delar av 
Skåne med syftet att förutom presente-
ra sig, ta reda på kommunernas syn på 
och erfarenheter av anmälningar från 
vården. Konsulttelefonen till barn-
skyddsteamen utgör också en möjlig-
het för socialtjänsterna att höra av sig 
till sjukvården för att hitta rätt instans 
och förbättra samarbetet. 

En annan viktig extern samver-
kanspart är polisen. När ett barn kan 
ha utsatts för ett brott är det väsentligt 
för en korrekt rättslig prövning att po-
lisen kommer in så tidigt som möjligt 
i processen. Både för att kunna utreda 

och väcka åtal, men lika viktigt är att 
kunna avskriva brottsmisstankar.

Metodutveckling 
För att långsiktigt förändra vårdens 
möjligheter att stärka skyddet för 
barn behövs både metodutveckling 
och forskning. 

Begreppet barn som far illa är om-
fattande, barn kan fara illa på många 
olika sätt och även om lagstiftningen 
om anmälningsplikt är densamma vid 
fysisk misshandel som vid försummel-
se så behöver vi i vården agera på olika 
sätt. 

Vid försummelse/omsorgssvikt gäller 
öppenhet med förälder och barn. Här 
vill man så tidigt som möjligt beskriva 
sin oro för barnet, försöka sätta ord på 
vad som oroar, konkret och utan vär-
deringar av förälder eller barn. Och att 
”information (anmälan) kommer att 
skickas till kommunens socialtjänst, 
som kommer att ta kontakt med dem” 
så att familjen har möjlighet att få stöd 
av samhället. 

I de fall där barn utsatts för ett brott, 
till exempel fysisk misshandel, och om 
brottet har skett inom familjen/nät-
verket, behöver vi agera på ett annat 
sätt. I detta fall behöver vårdperso-
nalen först kontakta socialtjänst och 
eventuellt polis och i samarbete med 
dem lägga upp en plan för hur och när 
familjen ska informeras om anmälan. 
Detta behövs dels för att socialtjänsten 
ska hinna bedöma barnets skyddsbe-
hov och för att polis och åklagare ska 
hinna överväga vilka polisiära insatser 
som behövs. För att tydliggöra detta 
tog barnskyddsteamen fram ett hjälp-
medel, ett flödesschema som används 
för att åskådliggöra skillnaderna.

Händelseanalys av svåra patientfall
Ett systematiskt patientsäkerhetsarbe-
te är viktigt för att undvika vårdska-
dor. Barnskyddsarbetet kan ses som en 
del av patientsäkerheten. För att öka 
kunskapen om barnskydd vid svåra 
patientfall har barnskyddsteamen ut-
bildats i att genomföra händelseanaly-
ser av patientfall där barn riskerat fara 
illa. Denna händelseanalys görs inte för 
att en skada har inträffat eller att ett fel 
har begåtts. I barnskyddsteamets hän-
delseanalyser ligger fokus helt på barns 
rätt och barnskyddsaspekterna. Syftet 
med händelseanalyserna är att belysa 
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de barnskyddsinsatser som gjorts samt 
att se om det funnits missade möjlig-
heter att ytterligare stärka skyddet med 
målet att öka vår kunskap. Hittills har 
fem händelseanalyser genomförts och 
återkopplats till uppdragsgivaren. 

En reflektion vi gjort vid analyser-
na är att barnets uppfattning och åsikt 
ofta saknas i vårdens journaldokumen-
tation. Här behöver rutinerna stärkas! 
Kanske det är så att barnet tillfrågas 
men vi dokumenterar det inte eller så 
tillfrågar vi inte barn om hur de ser 
på sin situation. Detta vet vi inte, men 
slutsatsen är att vården behöver säker-
ställa att barns egen röst blir hörd samt 
ta fram rutiner för att dokumentera 
detta. Barns egen röst och delaktighet 
är en viktig barnrättslig fråga men 
för barn i utsatta livssituationer kan 
det vara livsavgörande att erbjudas ett 
enskilt samtal med den vårdpersonal 
som barnet möter.

De genomförda händelseanalyser-
na har visat att i de undersökta fallen 
har vården agerat i enlighet med an-
mälningsplikten vid oro för barnet. 
Analyser av detta slag kan bidra till 
ökad kunskap om hur vi kan agera 
tidigare med insatser för barn som 
riskerar far illa. 

Hur kan man göra det  
enklare att uppmärksamma barn 
även i en stressfylld vårdvardag? 
Ett exempel på metoder som syftar 
till att det ska bli enklare att göra rätt, 
är det pilotprojekt som drivs på en av 
Skånes akutmottagningar. Metoden 
kallas child-check och är framtagen 
i Nederländerna. Metoden används 
sedan 2013 på alla vuxenakutmottag-
ningar i Nederländerna, och innebär 
att riskfaktorer hos vårdsökande för-
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 Misstänker du att ett barn far illa? 
 

Dokumentera i journalen samt registrera KVÅ-kod för anmälan (GD008) 

Misstänker du 
omsorgssvikt? 

Misstänker du  
våld eller övergrepp? 

Prata med barnet 
och vårdnadshavare 

Ja 

Dokumentation: Behöver 
vårdnadshavaren eller barnet 
hindras från att ta del av vår oro? 

Vid behov konsultera 
socialtjänsten  

 

Möjlighet polisanmäla:  
ring 114 14 eller 112 

Anmäl genast till socialtjänsten i barnets hemkommun 
(se anmälningsblankett i e-journal) 

Vid behov av internt stöd i hälso- och sjukvården: Kontakta kurator eller 
barnskyddsteam  

 

Ring socialtjänsten eller 
socialjour tidigt i förloppet  

 

Nej 

Dold journalmall  
Oro för att barn far illa, Våld i 
nära relationer, Tidiga Hypoteser 

Journalen via nätet 
Blockera vårdnadshavare/Försegla 

journal/Lås konto 1177.se 

 Prata inte  
med barnet eller vårdnadshavare 

äldrar: 1) våld i nära relationer, 2) all-
varlig psykisk ohälsa (ex. suicidförsök, 
akut psykos, självskadebeteende) och 
3) missbruk (akut intoxikation) an-
vänds för att upptäcka barn som far 
illa. I praktiken fungerar det så att alla 
vuxna patienter som uppsöker akut-
mottagningen tillfrågas om det finns 
barn i hushållet, och om någon av risk-
faktorerna föreligger informeras soci-
altjänsten rutinmässigt. I Holland har 
”Child-check” ökat tidig upptäckt av 
barn som riskerar att fara illa. Flertalet 
barn var tidigare okända för social-
tjänsten (4). Projektet drivs av personal 
och ledning inom akutmottagningen, 
med stöd av barnskyddsteamet.

I en alltmer specialiserad hälso- och 
sjukvård riskerar allmänna frågor så-
som socialpediatrik att bli allas och 
ingens ansvar. Skåne är en av nio regio-
ner i Sverige som har barnskyddsteam. 
De är lite olika organiserade och har 
delvis lite olika uppdrag, men gemen-
samt är att stärka arbetet med att upp-
märksamma barn som riskerar fara 
illa/far illa. Att inrätta barnskyddste-
am är ett sätt att ge barnskyddet en 
tydligare ställning i vården. Det ökar 
möjligheterna att öka kunskapen ge-
nom studier och forskning och sätter 
fokus på att vi i vården behöver hitta 
metoder som uppmärksammar utsatta 
barn. Vårdpersonal behöver veta hur 
anmälan till socialtjänsten går till, hur 
barn som anhöriga ska uppmärksam-
mas och när patienter ska tillfrågas om 
våldsutsatthet. •

Flödesschema: Misstänker du att ett barn far illa?
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Den där känslan av att samspelet 
inte stämmer mellan barn och för-
älder, att föräldern luktar alkohol, 
eller att barnet inkommer gång 
på gång med konstiga skador har 
många av oss mött. Magkänslan 
säger att nåt är fel, men vi vacklar 
i hur vi ska gå vidare med vår oro. 
Kunskapen om att många barn far 
illa i samhället finns men ibland 
kan det vara svårt att i ett snabbt 
möte på en akutmottagning, bedö-
ma vilket barn som är i behov av 
hjälp av oss som hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Sedan drygt ett år 
tillbaka har det därför blivit rutin 
att screena alla barn och ungdomar 
som kommer till akutmottagning-
en barn på Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus, med målet 
att identifiera de som far illa eller 
riskerar att fara illa. Rutinen har 
införts efter ett omfattande arbete 
med målsättningen att ge medar-
betarna ett praktiskt arbetsverktyg.

Rutinen för att upptäcka om ett barn 
för illa sker med hjälp av screening-
verktyget SUBFI ”Screening för att 
Upptäcka Barn som Far Illa” som 
består av fem frågor som vårdperso-
nalen ska ställa sig själva i mötet med 
barn och ungdomar samt en enkel hel-
kroppsundersökning. 

SUBFI är framtaget av specialist-
sjuksköterskor inom barn och ung-
dom, som utvecklat det vidare tillsam-
mans med projektgruppen sedan 2016. 
Screeningverktyget går nu under nam-
net SUBFI på akutmottagning barn, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och det är ett systematiskt arbetssätt 
som gör användaren konsekvent mer 
uppmärksam på signaler som kan tyda 
på att barn far illa. Genom att screena 

alla barn som kommer in till akut-
mottagningen, oavsett besöksorsak, 
behöver den enskilda medarbetaren 
inte ta ställning om vilka barn som kan 
misstänkas fara illa. Genom använ-
dande av SUBFI görs ingen skillnad 
på familjens socioekonomiska status, 
ursprung eller besöksorsak. Att syste-
matiskt screena alla barn med hjälp av 
SUBFI är av stor vikt då barn som far 
illa förekommer i alla samhällsklasser. 

Projektet började som en magister-
uppsats där det holländska screening-
verktyget SPUTOVAMO-R inne-
hållsvaliderades. Verktyget har sedan 
vidareutvecklas genom expertutlåtan-
de och genom flera delprojekt. I projek-
tets slutfas under 2019 screenades över 
17 000 barn på akutmottagningen och 
i samband med detta studerades även 
medarbetarnas tilltro till sin egen för-
måga och kunskap gällande barn som 
far illa, samt deras upplevelsen av att 
arbeta med SUBFI i det dagliga arbetet.  

Arbetssättet med SUBFI har visat 
mycket goda resultat, dels för de barn 
som far illa, dels för att stärka profes-
sionen i en fråga som ständigt behöver 
uppmärksammas. Genom kontinuer-
lig utbildning och ökad kunskap kan 
medarbetarna bli säkrare använda-
re av SUBFI vilket därigenom ökar 
medvetenheten och bidrar på sikt till 
att fler barn som far eller riskerar att 
fara illa kan identifieras. Genom tidig 
identifiering kan barn också i ett ti-
digare skede få den hjälp som krävs 
vilket leder till minskat lidande. Det 
kan även leda till att ytterligare skador 
kan förhindras, vilka annars, i värsta 
fall, skulle kunna leda till att barnet 
avlider. 

I samband med projektets slutfas 
visade resultatet att personalens kun-
skap och tilltro till deras egen förmå-

ga gällande barn som far illa, nästin-
till fördubblades efter införandet av 
SUBFI. Av de 70 sjuksköterskor, un-
dersköterskor och läkare som besva-
rade utvärderingsenkäten ansåg 97 
procent att SUBFI underlättade upp-
täckten av barn som far illa. 99 procent 
ansåg att SUBFI:s flödesschema var 
lätt att förstå och 96 procent ansåg att 
SUBFI gick att använda i det dagliga 
arbetet. De som svarade ansåg även 
att SUBFI underlättade kommunika-
tionen och samarbetet mellan kolle-
gor då misstankar om att ett barn for 
illa fanns, samt att dokumentationen 
underlättades. Resultatet tyder på att 
medarbetarna upplever sig stärkta i sin 
yrkesroll gällande identifikation och 
hantering av barn som far illa efter 
införandet av SUBFI. 

Under de 20 veckor som studien 
pågick screenades fler än 17 000 barn 
med hjälp av SUBFI genom att gå ige-
nom insamlade journaler. Av de barn 
som behandlades på akutmottagning-
en under studieperioden fick 54 barn 
(0,3%) utslag med hjälp av SUBFI. 
Medarbetarnas egen uppskattning av 
antalet fall som upptäckts med hjälp 
av SUBFI var dock mer än tredubbelt 
så hög. Troligtvis har insamlingen av 
journaler missats i flera fall vilket kan 
förklara den stora skillnaden. 

Resultatet visar sammantaget att 
SUBFI underlättar upptäckten av barn 
som far eller riskerar att fara illa. I jäm-
förelse med från en dryg tvåårsperi-
od (2017–2018), fördubblades antalet 
orosanmälningar under perioden som 
studien genomfördes. Om enbart infö-
randet av SUBFI påverkat utfallet eller 
om det också har berott på andra fak-
torer kan inte konstateras. Troligtvis är 
det en kombination av att medarbetar-
na har fått ett praktiskt arbetsverktyg 

SUBFI

Alla barn screenas oavsett besöksorsak

Screening för att  
Upptäcka Barn som Far Illa
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men också att deras kunskap kring 
ämnet har ökat.

Det framkom också i resultatet 
att ett fåtal nämnde en rädsla för 
att kränka barn och ungdomar när 
hudkostymen skulle undersökas, el-
ler att det kändes omotiverat när de 
sökte för exempelvis en stukad fot. 
Samtidigt har kollegor vittnat om att 
missförhållanden har upptäckts, just 
för att någon vågade lyfta på tröjan. 
Även forskningen påtalar nyttan av att 
kombinera screening och helkropps-
undersökning som visats sig ha hög 
känslighet för att identifiera barn 
som far illa (Teeuw, 2018). Det påtalar 
vikten av att övervinna den eventuella 
rädslan och skapa bra rutiner som gör 
att inspektera barnets kropp och hud 
blir ett naturligt moment vid besöket. 

För att möjliggöra att vårdperso-
nalen känner sig trygg inom ämnet 
barn som far illa samt att SUBFI 
kan komma till klinisk användning 
i praktiken, krävs en grundläggande 
utbildning och återkommande samtal 
kring ämnet. Detta ökar möjligheten 

för vårdpersonal att se de barn som 
behöver bli sedda. 

Så här används SUBFI på barnakuten
Alla medarbetare (undersköterskor, 
sjuksköterskor och läkare) genomgår 
en webbutbildning samt läser in sig på 
de aktuella medicinska styrdokument 
gällande barn som far illa. SUBFI med 
tillhörande flödesschema är även upp-
tryckt som ett kort i fickformat som 
alla som arbetar på akutmottagningen 
har med sig i det dagliga arbetet. 

Vid möte med barn och familj ska 
de sex frågorna i SUBFI-verktyget be-
svaras med antingen ja eller nej. Det 
räcker med ett utslag som leder till 
misstanke om att barnet far illa för att 
vidare åtgärder ska ske. Punkterna A, 
B, C, D och E är frågor som persona-
len ska ställa till sig själva i mötet med 
barn och familj. Screeningen ska i för-
sta hand ske i triage av sjuksköterska, 
men om patienten är kraftigt påver-
kad av smärta eller sjukdomstillstånd 
ska screeningen utföras i ett lugnare 
skede. Därför har alla yrkeskategorier 

som arbetar på akutmottagningen ett 
gemensamt ansvar för att SUBFI ge-
nomförs innan patientens hemgång 
eller inläggning.

Vid punkt F; ”Helkropps under sök-
ning  –  något misstänkt?”, ska alla barn 
till och med det år de fyller fem år ge-
nomgå en ockulär bedömning av hud-
kostymen någon gång under akutbesö-
ket. Övriga åldrar ska undersökas i så 
stor mån det är möjligt och absolut om 
misstanke finns om att barnet far illa. 
När punkten är genomförd ska det krys-
sas i rutan för helkroppsundersökning 
utförd på akutjournalen. Det är viktigt 
att göra bedömningen till en naturlig del 
av triagen eller undersökningen. 

Vanliga frågor
Hur är det praktiskt genomförbart 
att klä av alla barn i triagen, samti-
digt som det är många som väntar på 
triagebedömning på akuten? Det är en 
vanlig fråga som uppstår, men genom 
att planera sin triagering, genomför-
ande och att barnet förbereds på vad 
som skall ske.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Ida Horst, Specialist sjuksköterska barn & ung-
dom, Akutmottagningen för barn. Drottning Silvias barn och ungdoms-
sjukhus. ida.horst@vgregion.se

Projektgrupp SUBFI Akutmottagning barn, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Projektansvariga: 
Ida Horst, Barnsjuksköterska & Linda Enggren, Barnsjuksköterska

Projektkoordinator:
Malin Ekström, Barnsjuksköterska, Verksamhetsutvecklare Medicin barn. 

Handledare:
Malin Berghammer, Docent, Barnsjuksjuksköterska & Johanna Räntfors, 
Överläkare, specialistläkare barnkirurgi

Införandet av SUBFI har bedrivits som ett utvecklinsgarbete efter bidrag 
från VKV, Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i 
nära relation. 

Vid till exempelvis ett möte med en 
fyraåring kan den som undersöker för-
klara vad som ska göras inne på tria-
gerummet, såsom att lyssna på lungor 
(passa då på att se på överkroppen), 
mäta syresättningen med en röd lampa 
på fingret, prata lite och ta en vikt (be-
döm då underkroppens hudkostym). 
Vid äldre barn/ungdomar är klarspråk 
det bästa. ”Jag ska även se över hela din 
kropp efter prickar, skador och blå-
märken, det gör vi på alla som kommer 
hit till barnakuten”. Detta går oftast 
väldigt bra. I dessa samtal med barn 
eller ungdomar kan det ibland komma 
muntliga berättelser om vad de själva 
vart med om eller om kamrater som 
inte har det bra hemma. 

Om SUBFI ger utslag
Vid utslag på SUBFI ska bedömning 
ske om vilken vidare åtgärd som 
är nödvändig. Ibland räcker det att 
sjuksköterskan gör en orosanmälan 
och färdigbehandlar patienten innan 
hemgång. I andra fall krävs en grund-
lig läkarundersökning och konsulta-

tion med barnskyddsteamet. Det som 
i triagen kan låta som en osannolik 
händelse för en 8-månaders bebis, kan 
vid nästa bedömning till exempel i ett 
senare skede när föräldern lugnat sig, 
vara fullt sannolik. 

Ett utslag på SUBFI i första steget 
leder alltså inte direkt till en orosan-
mälan. Om ett barn fått utslag vid fler-
talet akutbesök, men där allt avskrivits 
innan hemgång, kan detta vara ett var-
ningstecken om att det kanske inte står 
helt rätt till. En 3-månaders bebis som 
rullat ned från skötbordet får inte en 
orosanmälan skriven den första gång-
en, men om barnet inkommer med 
liknande skador flertalet gånger, trots 
rimlig förklaring kan detta ändå vara 
ett tecken på att familjen behöver stöd. 
Det är av vikt att påtala att SUBFI inte 
ska användas för att lämna över sin 
oro, utan att agera själv. Ibland kan 
sjuksköterskan känna stark oro med-
an läkaren inte upplever samma, då är 
det sjuksköterskans ansvar att göra en 
orosanmälan. •

Ida Horst

Malin Berghammer

Malin Ekström

Linda Enggren
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Föräldrastöd
För en barnsjuksköterska finns föräld-
rastöd som en självklar del i omvård-
naden kring ett barn. Martin Lazar 
menar att detta även är en viktig del 
av polisens arbete för varje barns rät-
tighet att undgå kriminalitet. 

–  Det finns brister inom hur man 
ska utbyta den information som finns 
i samhället, föräldrar känner inte alltid 
till vad de kan få för stöd utav sam-
hället, eller så känner de till detta men 
har byggt upp en rädsla för att ta emot 
detta stöd. Det finns många föräldrar 
som kopplar all hjälp ifrån samhället 
till en risk för att förlora sina barn. Så 
istället för att öppna dörren så låser 
föräldrarna den med dubbla lås när 
myndigheterna ringer eller knackar på.

Martin har en tydlig tanke kring 
hur vi ska kunna nå fram till dessa 
föräldrar.

–  Vi måste inkludera föräldrarna 
i deras barns problem, anpassat till 
den situation de befinner sig i och på 
ett sätt så det blir mottagligt för dem. 
I Sverige finns det många kulturella 
och religiösa traditioner som styr hur 
ett barn uppfostras, vilket påverkar 
värderingsfrågor som vi som poliser 
stöter på i vardagen såsom konflikter 
gällande jämlikhetsfrågor exempelvis.

Martin var en av initiativtagarna 
till det så kallade ”Polis-Ambulans-
Räddningstjänst/PAR”-koncept som 
nu spridits till fler delar i landet. PAR-
konceptet syftar till att familjerna så ti-

digt som möjligt ska få kännedom om 
hur deras lokala resurser arbetar. Inom 
polisväsendet har man sett ett behov 
av att prata så tidigt som möjligt med 
familjerna om värderingsfrågor och 
jämlikhetsfrågor. Risken är annars 
att det skapas distans mellan föräldrar 
och myndigheter. 

–  Vi behöver vara tydliga med att vi 
inte vill bestraffa utan hjälpa till, men 
om det finns avvikande beteende från 
värderingar som finns i samhället så 
kan det ge konsekvenser, säger Martin.

PAR-konceptet går bland annat ut 
på att ungdomarna ska få lära känna 
sina lokala resurser i samhället och att 
PAR ska få lära känna ungdomarna.

–  Vi tänker att möjligheten för ungdo-
marna att träffa oss i blåljuspersonalen le-
der till samtal med deras föräldrar hem-
ma vid middagsbordet, säger Martin. 

–  Därmed inte sagt att vi tror att 
verkligheten ser ut så för alla barn, 
långt ifrån alla barn och ungdomar 
äter middag med sina föräldrar på 
kvällen, eller har en sådan relation till 
sina föräldrar att man faktiskt för en 
konversation om hur dagen har varit. 

Syftet är alltså att nå ut med vär-
deringar som samhället lutar sig mot. 
Martin menar dock att många föräld-
rar kan känna sig hotade av detta.

–  Om man till exempel använt 
sig av våld i hemmet som ett sätt att 
kontrollera och styra sina barn, så blir 
föräldrarna ängsliga när ungdomarna 
får kännedom om sina rättigheter att 

föräldrar inte får slå sina barn. De kan 
då uppleva att de förlorar den kontroll 
de byggt upp. Om vi i PAR-konceptet 
kan få ungdomar att leva efter sådana 
värderingar som att inte bruka våld, 
så kan de använda sig av detta när det 
blir dags för dem att skaffa egna barn.

Skynda på  
socialtjänstens utredningar
Vissa processer inom socialtjänsten 
måste skyndas på. Martin menar att 
det borde lagstiftas kring något som 
han kallar för ”frivilligtvång”.

–  Det skulle innebära större mandat 
för socialtjänsten att tvinga familjer 
till familjestöd till de familjer som man 
identifierat har problem. Frivilligheten 
har varit skadlig i flera situationer för 
barnen som vi tidigt identifierar är i 
behov av stöd. Ju längre vi väntar, de-
sto mer kommer det kosta samhället 
och desto större kommer det påverka 
deras liv och hälsa. Jag har tyvärr varit 
med om vid flera tillfällen att föräldrar 
som känt sig trängda har tagit med sina 
barn och flytt landet i flera månader 
utan att någon vet vart de här barnen 
tagit vägen. Vi behöver kartläggning 
och erbjuda möjligheter och ha upp-
följning, denna process förtjänar varje 
individ för att vi ska kunna få till en 
förändring för hela familjen. Men vi 
kan inte trolla fram det här själva, vi 
behöver större mandat genom en tyd-
ligare lagstiftning, vi lutar oss mot våra 
lagar i vårt arbete. 

Martin Lazar är före detta fritidsledare som även arbetat på ungdoms-
anstalt. I sitt arbete fick han ofta samarbeta med poliser och sedan sju 
år tillbaka är Martin själv utbildad polis och har sin tjänst i Botkyrka 
kommun. 
 Martins iakttagelser och slutsatser som framkommer i intervjun präg-
las av hans erfarenhet i fältarbetet, och Martin vill påpeka att han inte 
bedrivit någon forskning men att hans uttalanden bygger på mötet med 
föräldrar och barn och ungdomar som han möter i sin vardag. Barnbladet 
fick en pratstund över telefon med Martin och samtalet kom att fokuse-
ra på samhällets ansvar i att skydda barn från, och ge ett alternativ till 
kriminalitet och hur vi vuxna ska kunna ge barn jämna uppväxtvillkor 
och ett framtidshopp. 

Barns rätt att undgå kriminalitet 

Canoderm 5 % kräm (karbamid), Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikationer: Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av  
olika genes och förebyggande av återfall av atopiskt eksem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.  

Datum för översyn av produktresumén: 2019-10-16. ACO Hud Nordic AB www.aconordic.com. 

Miniderm 20 % kräm (glycerol). OTC/Ff. ATC: D02AX. Indikation: Torr hud. För fullständig förskrivarinformation och pris  
se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2019-10-16. ACO Hud Nordic AB www.aconordic.com
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Nu kan du förskriva Canoderm och Miniderm i 
kombinationsförpackningar. Innehåller 500g pump 

och 100g tub som är lätt att ta med sig.

För bättre  
följsamhet

KOMBIPACK
PUMP + TUB
600 GRAM

KOMBIPACK
PUMP + TUB
600 GRAM



30 Barnbladet april 2021 | #2-2021

Tema: Barn som rättighetsbärare

Luckra upp sekretesslagstiftningen 
mellan skola, socialtjänst och polis
Sen polisorganisationen gjorde en 
omorganisation år 2015 har polisen 
utvecklat samverkan kring de sociala 
arbetsinsatser som finns i samhället. 
Martin beskriver att han och hans 
kollegor ser att de har en viktig del i 
förändringsprocesser, och med utökat 
samarbete så har brister identifierats 
vad gäller sekretessen vilket försvårar 
samverkan. Martin beskriver att det 
medför att processer tar längre tid då 
kartläggning stannas upp på grund av 
behov att titta på sekretessen. 

–  Men om vi till exempel kunde 
samverka lättare med förskola, så kan 
vi i ett tidigare skede hjälpa barn som 
befinner sig i familjer i behov av stöd, 
menar Martin.

Satsa mer pengar tidigare
I det fortsatta samtalet lyfter jag erfa-
renheten som jag troligen delar med 
många barnsjuksköterskor av att kän-
na frustration när mottagningar läggs 
ned på grund av sparkrav. Martin kän-
ner igen sig i detta:

–  Vi kan spara enorma pengar på 
varje individ om vi investerar resurser 
och medel på de barn och unga som 
avviker från det normala. En person 
som utvecklar ett kriminellt beteende 
är en stor ekonomisk påfrestning för 
samhället, jämfört med vad en mot-
tagning eller andra resurser kostar. 

Även skolsjuksköterskors tjänster 
dras in och jag frågar Martin vad han 
tänker kring det.

– Jag har alltid haft skolan som en 
viktig bas för våra barn och ungdomar, 
det är där vi ska rikta våra resurser, 
såsom som personer i elevhälsan. De 
här barnen saknar vuxennärvaro och 
personer med rätt värderingar. Men 
eftersom de vistas stor del av sin tid i 
skolan så är det ju där vi kan upptäcka 
och identifiera avvikande beteende hos 
våra barn och ungdomar.

Öka vuxennärvaro
Martin arbetade tidigare som fritidsle-
dare på ungdomsgård och har arbetat 
på ungdomsanstalt och ser ett problem 

i att många ungdomsgårdar har lagt 
ned under de senaste åren. 

–  Jag ser även ett problem med att 
dagens ungdomsledare inte alltid är 
lämpade som fritidsledare. Om det 
finns ungdomsledare som normalise-
rar exempelvis en viss typ av musik 
på en offentlig plats kan detta leda till 
normaliserande av andras saker också. 
Det behövs fler vuxna med rätt vär-
deringar kring våra unga. Det gäller 
även oss poliser; vårt mål är att vi ska 
vara lokalt förankrade, jobba brotts-
förebyggande och med uppsökande 
verksamhet men då är det viktigt att 
även vi poliser har rätt inställning till 
uppdraget och samhället för att vi ska 
lyckas med förändringsarbetet. 

Skärpta straff
Martin menar att det behövs hårdare 
straff för de personer som upprepar sina 
kriminella handlingar. För de personer 
som är under 21 år och begår brott så 
vill man inom rättsväsendet ge de här 
individerna en ny chans och därför 
ska de inte sitta på ungdomsanstalt för 
länge utan då skall den så kallade ung-
domsrabatten gälla, men Martin menar 
att den här ungdomsrabatten inte kan 
förbrukas om och om igen, utan skärpt 
straff blir ibland nödvändigt.

Innan vi avrundar intervjun vill 
jag höra mer om hur Martin möter 
ungdomar i sitt arbete och Martin 
beskriver då programmet ”TÅGET” 
som är ett samarbete med kommunen 
där polisen jobbar brottsförebyggande 
och relationsbyggande med barn i för-
skoleålder till årskurs fem. Sedan har 
de även ”MVP”, Mentors in Violence 

Preventionen, en mentorskapsutbild-
ning där årskursnior blir mentorer för 
elever i årskurs sex, där polisen också är 
med och jobbar i ett brottsförebyggande 
processarbete i detta mentorprogram. 

–  Vi försöker alltid att utveckla vår 
samverkan med andra resurser såsom 
skola, varje skola i Botkyrka kommun 
har sin egen kontaktpolis för att un-
derlätta informationsutbyte, berättar 
Martin.

–  Just under pandemin har vi haft 
svårare att träffa elever, men sedan 
2017 har vi träffat samtliga 15-åringar 
i Botkyrka kommun i samarbete med 
räddningstjänsten, ambulans och vårt 
lokala bussbolag Keolis som hämtar 
och lämnar eleverna helt gratis. Vi är 
stolta över detta samarbete och har 
hjälpt andra kommuner att komma 
igång med detta projekt säger Martin.

Innan vi avrundar samtalet ber jag 
Martin att skicka med oss barnsjuk-
sköterskor något om vad vi ska upp-
märksamma hos barn och ungdomar 
för att så tidigt som möjligt kunna 
hjälpa dem ifrån kriminalitet:

–  De barn eller ungdomar som har 
kort temperament, har svårt att kom-
municera och tänder till väldigt fort 
och går direkt från ord till handling.

Vidare vill Martin påpeka att språk-
bruket har blivit värre på skolorna, om 
ett fult eller aggressivt språkbruk ac-
cepteras i skolan bidrar det till ett hår-
dare klimat, vi vuxna kring barnen får 
inte normalisera beteenden som inte är 
okej. Ju tidigare vi kan identifiera av-
vikande eller normbrytande ord eller 
handlingar desto fortare kan vi hjälpa 
de här barnen och ungdomarna. •

Eva-Karin Gotting
Barnsjuksköterska
Flyktingbarnmottagning  |  Specialist-
centrum Barn och Unga Gamlestaden  |  
Angereds Närsjukhus  |  Sjukhusen i Väster
E-post: eva-karin.gotting@vgregion.se

Intervju med: Martin Lazar
Kommunpolis i Region Stockholm
Polisområde Stockholm Syd, LPO Botkyrka
E-post: martin.lazar@polisen.se

Nu är det  
kul att läsa!
När Noah började skolan var det periodvis  
jobbigt och vissa dagar ville han inte ens 
gå dit. 

Att lära sig läsa var lite av en utma-
ning. Han blev snabbt trött och led-
sen. Vändningen kom när Noah under 
ett sommarlov tagit ett kosttillskott 
med omega-3 och omega-6 fettsyror.

När höstterminen började var för-
ändring tydlig. Läsningen flöt nu på 
och Noah började trivas med skol-
arbetet.

Noah är en glad och härlig kille som snart 
fyller 12 år. Han bor med sin familj, 

mamma, pappa och tre syskon i en mindre ort 
i Västra Götaland. När Noah började skolan 
trivdes han inte med skolarbetet. Han tyckte 
periodvis att det mesta var svårt och tråkigt 
och han kunde bli arg och ledsen för sådant 
som andra tycker är småsaker. 

–Skolan satte in extra stöd och efter skol-
dagen fortsatte vi här hemma med läxläsning, 

men ändå gick det trögt, berättar mamma 
Hanna.

Läsningen flöt på
Inför sommarlovet efter första klass läste Han-
na en artikel om hur ett kosttillskott, eye q®, 
med fettsyror kunde vara ett stöd. De bestäm-
de sig för att ge det ett försök.

Under hela sommarlovet åt Noah sina fett-
syrakapslar och när han kom tillbaka till sko-

lan började läsningen flyta på i en jämn och 
fin takt. Nu var det kul att läsa.

Så glada för eye q®
–Att Noah äntligen fått det lättare och trivs med 
arbetet i skolan känns som att jag vill göra en 
kullerbytta i gräset, säger mamma Hanna glatt.

–Vi är så glada för eye q® och Noah är oerhört 
mån om att få sina kapslar varje dag, avslutar 
Hanna.

Vår kropp behöver de essentiella fettsyrorna omega-3 
och omega-6, men kan inte tillverka dem själv. Därför 
måste de tillföras via maten. eye q® innehåller en 
specifik kombination av fettsyrorna EPA, DHA och 
GLA och är ett enkelt sätt att tillgodose det dagliga 
intaget. eye q® används av hundratusentals nöjda 
familjer runt om i världen.

För hjärnans funktion
Fettsyran DHA bidrar till att bibehålla hjärnans normala 
funktion. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett 
dagligt intag av 250 mg DHA. Vi får i oss en del fettsyror 
via kosten men för att säkerställa intaget, väljer många 
ett högkvalitativt extra tillskott.

*Johnson, M et al. (2016). Omega 3/6 fatty acids for reading in children: a randomized, double-blind, placebo-con-
trolled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden. The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

eye q® finns som kapslar, tuggisar och flytande.  
eye q säljs på apotek och i hälsobutiker.

Underlättar läsförmågan 
Fleromättade fetter och dess roll för inlärning är ett 
växande forskningsområde.

I en svensk studie* har man för första gången visat 
att ett tillskott av omega-3 och omega-6 kan förbättra 
läsförmågan. Studien pågick under sex månader och 
involverade 154 västsvenska skolbarn i årskurs 3.

Rekommenderas av experter
eye q® är ett tryggt val eftersom det är den i särklass 
mest välstuderade inom sitt område och därför säker 
att använda. Experter över hela världen väljer att 
rekommendera eye q till barn och vuxna som behöver 
ett smart tillskott av omega-fettsyror.

Konsumentkontakt Tel: 040-239520  eller info@newnordic.se  www.newnordic.se

Ny design!
Samma 

innehåll!
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Är det möjligt att förena nationell 
samordning med regionalt huvud-
mannaskap? Nu görs i alla fall ett 
ordentligt försök. Sedan några år 
tillbaka har nämligen landets regi-
oner med stöd av Sveriges regioner 
och kommuner (SKR) startat en 
gemensam kunskapsstyrningsorga-
nisation, som nu sätter sig alltmer 
och börjar ge resultat. Bakgrunden 
var att man såg att det fanns stora 
ojämlikheter i vården i Sverige, för 
mycket dubbelarbete, för mycket 
vårdskador och en oförmåga att 
genomföra det som vi egentligen 
vet fungerar. 

Något behövdes därför göras och efter 
inspiration från bland annat olika re-
gioners förbättringssystem, internatio-
nella förebilder, det mångåriga arbetet 
med nationella cancerstrategier (RCC) 
med mera så kom landets regiondirek-
törer överens om att starta en gemen-
sam kunskapsstyrningsorganisation 
med så kallade nationella programom-
råden (NPO) och samverkansgrupper 
(NSG). Det inrättades regionala och 
lokala förgreningar för att få en tydlig 
kedja av kunskapsspridning, samarbe-
te, genomförande och beslutsflöde. I 
nuläget finns det 26 ämnesspecifika så 
kallade NPO och 8 ämnesövergripan-
de NSG, samt ett övergripande primär-
vårdsråd. Ett av dessa är NPO barn och 
ungdomars hälsa, med en representant 
från var och en av de sex sjukvårdsregi-
onerna och en processledare. Eftersom 
kommunerna är en viktig samarbets-
partner genom till exempel socialtjänst 
och elevhälsa är vårt NPO ett av dem 
som också har berikats med kommunal 
representation.

Genom vår breda representation 
och tydliga beslutsmandat från regi-

onerna finns goda möjligheter att få 
något riktigt bra gjort. Det finns or-
ganisatoriska muskler att lyssna in, 
samarbeta, genomföra och följa upp. 
Vi började vårt arbete 2018 och tog 
tidigt kontakt med professionsfören-
ingar såsom riksföreningen för barn-
sjuksköterskor, barnläkarföreningen 
och dess delföreningar och inom kort 
ska vi träffa Barnsköterskeföreningen. 
Vi ska förstås inte ta över den viktiga 
roll som dessa professionsföreningar 
har, utan har en helt annan uppgift på 
mandat från regionerna. Vi är bero-
ende av att få veta områden där det 
behövs nationell gemensam struktur 
och kunskapsstöd. Dessa inspel kan vi 
få från regionerna, från myndigheter, 
från professionsföreningar eller ge-
nom egna GAP-analyser. I vår upp-
dragsbeskrivning står bland annat att 
omvärldsbevaka, bilda arbetsgrupper 
för kunskapsstöd och behandlings-
stöd, stötta kvalitetsregister, samar-
beta med myndigheter.

Regionerna har genom kunskaps-
styrningen också bildat ett partner-
skap med berörda myndigheter för 

att hjälpas åt att utveckla vården och 
vi har mycket tät kontakt med myn-
digheter som socialstyrelsen, folkhäl-
somyndigheten, läkemedelsverket m 
fl. Det kan yttra sig i att vi är med i 
referensgrupper, föreslår personer till 
sakkunniggrupper, agerar bollplank, 
väcker frågor där myndigheter behö-
ver agera, sprider information etc. 

Resultatet blir en samverkan som 
kombinerar regional lokalkänne-
dom och legitimitet med behovet av 
nationell samordning. En slags ”bå-
de-och-styrning”.

När vi ringat in ett område som 
behöver ses över nationellt så kan vi 
behöva bilda en nationell arbetsgrupp. 
Vi får då nomineringar från sjuk-
vårdsregioner, professionsföreningar, 
fackförbund, patientföreningar, kva-
litetsregister osv. Beroende på vilka 
funktioner som behövs i arbetsgrup-
pen utses en grupp som ska ha bred 
professionsförankring, geografisk 
bred, könsmässig jämvikt, god aka-
demisk förankring och naturligtvis 
stor sakkunskap och legitimitet. Det 
är också uttalat att patientrepresenta-

tion ska finnas med där det är möjligt. 
Patientinflytandet genomsyrar hela 
organisationen, inte som utsmyck-
nad, utan som ett aktivt sätt att arbe-
ta. Syftet med en arbetsgrupp kan vara 
att ta fram till exempel ett regionalt 
förankrat vårdprogram som gör skill-
nad för patienten och är användbart i 
patientmötet. Det läggs också stor vikt 
på uppföljning och analys, så att vi inte 
bara blir en PM- fabrik.

Hittills har vi i NPO barn och ung-
domars hälsa en arbetsgrupp igång för 
barnhälsovård, en för långvarig smärta 
och en för migrän som drivs tillsam-
mans med NPO nervsystemets sjukdo-
mar. Vi står också mitt i ett unikt ar-
bete kring fetma/obesitas hos barn och 
ungdomar. Vi har nyligen startat en ar-
betsgrupp för behandling av barnfetma 
som leds av barnsjuksköterska Pernilla 
Danielsson Liljeqvist. Bakgrunden är 
att vi sett att det finns stora regionala 
skillnader och ibland en kunskapsbrist. 
Samtidigt samarbetar vid med social-
styrelsen kring deras kommande rikt-
linjer till huvudmännen för sjukvår-
den och med det statligt finansierade 
innovationsprogrammet Swelife kring 
ett brett preventionsarbete för att före-
bygga barnfetma. Ett så stort och brett 
arbete kring barnfetma har aldrig gjorts 
varken i Sverige eller Europa och hade 
sannolikt inte kunnat ta form utan re-
gionernas nya gemensamma arbetssätt.

Vi identifierade tidigt, efter tydliga 
signaler från regionerna, att barn med 
traumatiska hjärnskador många gång-
er hamnar i kläm. De bollas inte sällan 
mellan flera aktörer och ibland tar inte 
någon aktör helhetsansvaret. När riks-
dagen beslutade att avsätta resurser för 
att ta fram så kallade personcentrera-
de sammanhållna vårdförlopp, såg vi 
därför att detta område passade bra 
för ett sådant. Sedan årets början finns 
därför ett arbete igång tillsammans 
med tre andra NPO för att skapa ett 
vårdförlopp som ska tydliggöra ansva-
ret, vårdnivåer och patientflödet för 
både barn och vuxna med traumatisk 
hjärnskada. En stor geografisk bredd, 

Regionernas nationella 
kunskapsstyrning gynnar patienten

För NPO barn och  
ungdomars hälsa

Simon Rundquist
Barnläkare
Ordförande
simon.rundquist@rjl.se

Martina Larsson
Barnsjuksköterska
Processledare
martina.s.larsson@rjl.se

många olika professioner och patien-
trepresentant finns i gruppen. Vi har 
stora förväntningar på att detta ska 
förbättra vården markant för en utsatt 
patientgrupp, genom att tydliggöra pa-
tientflödet och ansvarsfördelningen 
genom ett vårdförlopp. 

Eftersom vi har ett så brett uppdrag, 
måste vi samarbeta nära med många 
andra mer ämnesspecifika NPO. Vi 
har därför representanter i många ar-
betsgrupper som drivs av andra NPO 
för att se till att barnperspektivet inte 
tappas. För visst är det ofta så att det 
görs arbeten kring olika ämnen i sjuk-
vården och man kommer så på i elfte 
timmen att man missat barnen. Man 
skriver då snabbt dit fem rader, ritar in 
en nalle och så är det ”problemet löst”. 
Kanske är den beskrivningen lite ral-
jant, men vår målsättning är i alla fall 
att komma in tidigt och se till att bar-
nen får utrymme och förutsättningar 
för en riktigt stark hälso- och sjukvård. 

Ska vi förbättra hälso- och sjuk-
vården för alla barn i hela Sverige, 
så är alla vi som arbetar där viktiga. 
Kunskaps styrnings systemet har ett 
tydligt fokus på att göra nytta nära 
patienten och att det är vi i hälso- och 
sjukvården som ska driva förbätt-
ringarna eftersom det är vi som kan 
verksamheten. Förbättringsarbete kan 
inte outsourcas till någon konsultby-
rå som skriver fina flyers, utan måste 
vara en del i det dagliga arbetet. Vi 
arbetar därför hårt för att få en bred 
representation av olika yrkesgrupper. 
Barnsjuksköterskorna har en central 
roll i samtliga de arbetsgrupper vi 
driver. Ibland blir det mycket nomi-
neringar, men man ska komma ihåg att 
detta är ett arbete varje klinik annars 
själv hade behövt göra, som nu görs ge-
mensamt nationellt. Dessutom är det 
för den enskilda kliniken en fördel att 
personalen skapar nätverk och häm-
tar hem goda idéer från andra delar 
av landet till det egna alltid pågående 
förbättringsarbetet.

Vi kommer alltid ha skillnader inom 
landet, det är nog ofrånkomligt att det 

är olikheter mellan Stockholm och 
Gällivare. En viss konkurrens mellan 
regioner kan också gynna kvaliteten i 
landet och sporra till utveckling. Men 
om skillnaderna blir för stora eller om 
prestige smyger sig in och samarbete 
och kunskapsspridning inte fungerar, 
kommer det att drabba patienterna och 
skapa klyftor i landet. Det är tillsam-
mans vi kan göra varaktig skillnad och 
kunskapsstyrningen är ett tillsam-
mansprojekt som kommer att gynna 
patienterna. •

Simon Rundquist, Ordförande, NPO barn och ungdomars hälsa

Martina Larsson, processledare, 
NPO barn och ungdomars hälsa

Du kan följa vårt och andra 
NPO:ers arbete på kunskaps-
styrningens hemsida: 

kunskapsstyrningvard.se.

Fotograf:  
Mikael Bergström
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Riksföreningen för Barn sjuksköter-
skor har genomfört en undersök-
ning för att se hur mycket barn-
sjukvård sjuksköterskestudenter 
på grundutbildningen får möjlighet 
till. Det är vanligt förekommande 
att grundutbildade sjuksköterskor 
arbetar inom både barnspecifik 
sjukvård samt inom inrättningar 
som inte är specifikt för barn som 
exempelvis vårdcentraler. Barn har 
rätt till en god hälso- och sjukvård 
samt ett gott bemötande som utgår 
ifrån barns specifika ställning som 
patient, därav behöver sjuksköter-
skor redan på grundutbildningen få 
möjlighet till kunskap och utbild-
ning kring barns utveckling och 
inom hälso- samt sjukvård. Hur 
det ser ut i landet med den frågan 
redovisas i artikeln nedan.

Inledning
Barn- och ungdomar kommer under 
sin uppväxt någon gång i kontakt med 
hälso- och sjukvård. Forskning visar 
att procedurer kan ge upphov till räds-
la och/eller smärta hos barn. När barn 
inte förstår vad som ska hända kan 
smärtan och/eller rädslan förstärkas. 
För de barn som lever med långvarig 
sjukdom vilket ofta inkluderar uppre-
pade sjukhusbesök och procedurer är 
rädsla och/eller smärta del i barnets 
vardag. Om inte proceduren sker på 
ett för barnet optimalt sätt kan ökad 
rädsla för framtida behandlingar och 
procedurer uppstå. Det finns även risk 
att barnet undviker vård och behand-
lingar senare i livet. 

Förenta Nationerna (FN) har fast-
ställt åldersgränsen 18 år till att klas-

Barnsjukvård i grundutbildningen 
till sjuksköterska  –  ingår det 
och hur ser det ut i landet?

sas som vuxen. FN:s Barnkonvention 
värnar barn- och ungdomars rättig-
heter generellt i världen och är från 1 
januari 2020 svensk lag. Av Sveriges 
cirka 10,2 miljoner invånare är drygt 
två miljoner barn. När barn är i behov 
av svensk hälso- och sjukvård regleras 
deras rättigheter även av Hälso- och 
sjukvårdslagen och Patientlagen. 

Sjuksköterskeyrket är i Sverige 
reglerat via legitimation, vilket krävs 
för att arbeta inom professionen. En 
grundutbildad sjuksköterska studerar 
i tre år och erhåller kandidatexamen. 
Innehållet i utbildningen till sjukskö-
terska skiljer sig mellan lärosäten och 
även antalet högskolepoäng (hp) som 
den blivande sjuksköterskan läser i pe-
diatrik och/eller pediatrisk omvårdnad. 

Syftet med denna rapport var att 
kartlägga hur lärosäten integrerar 
ämnet pediatrik och/eller pediatrisk 
omvårdnad i grundutbildning till 
sjuksköterska.  

Resultat och diskussion
Frågeformuläret skickades ut till 25 
lärosäten under åren 2017 och 2018 
där 19 lärosäten svarade, vilket ger en 
svarsfrekvens på 76 %.

Figurerna 1 och 2 visar antal lärosä-
ten som bedriver undervisning i pedi-
atrik och/eller pediatrisk omvårdnad 
samt antal högskolepoäng (hp). Några 
av lärosätena har redovisat att pedi-
atrik och/eller pediatrisk omvårdnad 
ingår som del i  annan kurs. (n = Antal 
lärosäten/termin.)

Två lärosäten redovisar 0 hp pedi-
atrik och/eller pediatrisk omvårdnad 
medan ett lärosäte inte lämnar någon 
specifik hp inom pediatrik och/eller 

pediatrisk omvårdnad utan har esti-
merats av inlämnade lärare till ca 3–4 
hp. Ett lärosäte har sammanlagt 10 hp 
pediatrik och/eller pediatrisk omvård-
nad. Flera lärosäten har svarat att pedi-
atrik och/eller pediatrisk omvårdnad 
ingår som del i annan kurs. Beroende 
på frågeformulärets utformning kan 
varken fördelningen eller omfattning-
en av högskolepoäng inom pediatrik 
och/eller pediatrisk omvårdnad helt 
utläsas.

De flesta lärosäten som även bedri-
ver specialistutbildning inom barn- 
och ungdomssjukvård bedriver även 
utbildning inom pediatrik och/eller 
pediatrisk omvårdnad på grundutbild-
ningsnivå. Resultatet visar på att det 
på flera lärosäten ingår pediatrik och/
eller pediatrisk omvårdnad i grund-
utbildning till sjuksköterska, vilket är 
glädjande. Dock anser Riksföreningen 
för Barnsjuksköterskor (RfB) att det 
är alarmerande att kunskaper bland 
grundutbildade sjuksköterskor an-
gående pediatrik och/eller pediatrisk 
omvårdnad är så skiftande och i 
vissa fall bristfällig. Vi anser att alla 
bör ha kunskaper om barns speciella 
förutsättningar, ofta utsatta roll som 
patienter samt vård utifrån ett barn-
perspektiv. Detta eftersom alla enligt, 
Hälso- och sjukvårdslagen, har rätt till 
likvärdig vård som utgår från beprö-
vad erfarenhet samt evidens. Detta be-
tonar även FN:s barnkonvention som 
slår fast att barn har rätt till delaktig-
het, information samt att bli vårdad av 
kunnig personal. 

Vi vill tacka de lärosäten som delgett 
oss kunskap inför sammanställningen 
av denna rapport. •
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Figur 1. Antal lärosäten som genererar poäng inom pediatrik 
och/eller pediatrisk omvårdnad under respektive termin.  

Figur 2. Lärosätenas redovisning av undervisning inom pe-
diatrik och/eller pediatrisk omvårdnad under utbildning (n 
= 19). Högskolepoäng (hp) eller Verksamhetsförlagd (VFU), 
inom sjuksköterskeutbildningens grundutbildning (GU).
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Göteborgs stad och Västra Götalands-
regionen förstärkte 2018 sitt sam-
arbete inom det familjecentrerade 
arbetssättet genom att starta med 
utökade hembesök. Hem besöken 
syftar till att stärka föräldrar och 
främja goda uppväxtvillkor för barn 
i prioriterade områden där utanför-
skap och otrygghet är riskfaktorer. 
Satsningen i Göteborg är kopplad till 
utvärdering och forskning.

Hembesöken
Arbetet med utökade hembesök Göte-
borg innebär att en barnhälsovårds-
sjuksköterska och en föräldrastödjare 
från förebyggande socialtjänst, till-
sammans gör hembesök hos familjer 
som har fått sitt första barn, eller sitt 
första barn i Sverige. Modellen utgår 
från Rinkebys hembesöksprogram 
med sex hembesök under barnets för-
sta 15 månader med utgångspunkt 

från en redan befintlig samverkan 
mellan Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen, familjecentrerade 
arbetssätt. Hembesöken är en utveck-
ling och en förstärkning av det familje-
centrerade arbetssättet som innebär att 
insatser för barn tar sin utgångspunkt i 
hela familjen och deras levnadsvillkor.

Målet är att förbättra uppväxtvillko-
ren för barn genom att stärka familjen. 
Att barnhälsovård och förebyggande 

socialtjänst gör gemensamma hembe-
sök är ytterligare ett sätt att utveckla 
samverkan. Det Utökade hembesöks-
programmet är tänkt att erbjudas som 
en universell insats, det vill säga till 
alla familjer i ett antal prioriterade 
geografiska områden, enligt principen 
om proportionell universalism. För att 
minska skillnader i barns livsvillkor 
och hälsa behöver de som arbetar med 
de universella insatserna säkerstäl-
la att alla i målgruppen erbjuds, inte 
minst de med störst behov.

Arbetssättet i hembesöksprogram-
met utgår från WHO:s initiativ kring 
Nurturing care där målet är att alla 
barn ska få tillgång till en trygg tidig 
barndom med fokus på de första 1001 
dagarna. Grundläggande i Nurturing 
care är att vårda, skydda, förebygga 
och stötta barn i deras tidiga liv, inom 
områdena hälsa, nutrition, säkerhet, 
tidigt lärande samt en lyhörd omsorg.

Hembesöken handlar om att skapa 
förutsättningar för ett mer jämlikt 
möte mellan barnhälsovårdssjukskö-
terskan, föräldrastödjaren och famil-
jen. Personal som arbetar med pro-
grammet betonar vikten av att under 
samtalet lyfta föräldrars egna frågor 
och funderingar kring sitt barn och att 
vara förälder: 

–  Det är viktigt att du först frågar 
föräldern vad det är föräldern vill?

De beskriver också att hembesöken 
möjliggör ett ökat fokus på föräldra-
skapet:

–  Vi har fokus på att stödja för-
äldraskapet på hembesöket, allt det 
andra kan vi ta på BVC, säger Linda 
Wenzel, Barnhälsovårdssjuksköterska 
i Angered.

Implementering
Utvecklingscentrum för barns psy-
kiska hälsa, tillsammans med Central 
Barnhälsovård Västra Götaland 
och processledare från Jämlik stad, 
Göteborgs stad, har ansvar för imple-
menteringen av utökade hembesök 
Göteborg. Arbetet innebär ansvar för 
bland annat, stöd till organisation och 

ledning, utbildning och handledning 
av personal. 

Implementeringen sker i tre ut-
valda stadsdelar i Göteborg: Västra 
Hisingen, Västra Göteborg och 
Angered. I dessa stadsdelar finns 
områden som är prioriterade utifrån 
skillnader i socioekonomiska förut-
sättningar och med perspektivet om 
en sammanhållen och jämlik stad. 
Det är områden där det finns en hö-
gre andel invånare i socioekonomisk 
utsatthet vilket medför att små barn 
exponeras för vissa hälsorisker i större 
utsträckning än sina jämnåriga i mer 
resursstarka områden.

Åtta barnavårdscentraler med till-
hörande socialtjänst ingår i satsning-
en. En generell brist på specialistsjuk-
sköterskor har bidragit till svårigheter 
att rekrytera barnhälsovårdssjukskö-
terskor i vissa områden. Det har inne-
burit att flera BVC har blivit försena-
de i starten eller inte kunnat påbörja 
arbetet med hembesök, även om den 
förebyggande socialtjänsten varit redo. 
I dagsläget är det sju barnavårdscen-
traler som har startat.

Satsningen följs  
med kvalitetssäkring och 
vetenskaplig utvärdering
Arbetet med utökade hembesök 
Göteborg följs upp med både kvalitets-
säkring och vetenskaplig utvärdering. 
Att säkerställa implementeringskvali-
teten är en nödvändig uppgift för att 
uppnå metodens önskade effekter för 
barn och familjer. 

Sedan starten 2018 till och med au-
gusti 2020 har det gjorts 870 hembesök 

i 330 familjer. Nittio procent av hem-
besöken har gjorts i hemmet. Det är 
92 procent av familjerna i målgruppen 
som har tackat ja till att delta i pro-
grammet. I samtliga av dessa familjer 
har mamman varit med vid hembesö-
ken, och i 79 procent av familjerna har 
pappa eller medförälder varit med vid 
minst ett hembesök.

Kvalitetssäkring  
av hembesökens innehåll
Uppgifter om implementeringskvalitet 
kommer huvudsakligen från kvalitets-
säkringsverktyget, Ögonblicksbild, 
som barnhälsovårdssjuksköterska 
och föräldrastödjare fyller i efter var-
je hembesök. Sammanställningen 
som redovisas i artikeln kommer från 
ögonblicksbilder från de första fyra 
hembesöken, från att barnet är nyfött 
till att det är 8 månader.

Verktyget har inspirerats av forsk-
ning inom området och liknande 
frågor har använts i utvärdering av 
andra hembesöksprogram och tidiga 
insatser riktade till små barn och de-
ras föräldrar. Det slutliga innehållet 
i Ögonblicksbild-formuläret valdes 
främst utifrån innehåll, syfte och bety-
delsefulla komponenter i just Rinkebys 
hembesöksprogram. Verktyget är ett 
sätt att följa personalens möjlighet att 
jobba utifrån hembesökens syfte och 
mål. 

Ögonblicksbilden omfattar flera 
områden, dels ingår information kring 
själva besöket, vem som var med, ålder 
på barnet, gjordes besöket i hemmet. 
Barnhälsovårdssjuksköterska och för-
äldrastödjare uppskattar också hur 

Utökade hembesök Göteborg
En utveckling och förstärkning av familjecentrerat arbetssätt 
mellan Göteborgs stad och Västra Götalands  regionen 

Syftet med de utökade hembesöken Göteborg är:
Att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet 
till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade ar-
betssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens 
kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars 
tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, 
samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna 
erbjuda det.
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stor del av besöket som ägnas åt de oli-
ka teman som ingår i Nurturing Care.

Andra områden som berörs i ögon-
blicksbilden är personalens upplevda 
förmåga att: 
• kunna skapa en tillitsfull relation 

med familjen,
• stärka föräldrars egen kompetens 

och samspel med barnet,
• identifiera familjens behov av extra 

stöd,
• samarbeta med kollegan under 

hembesöket,
• använda varierade professionella 

strategier under besöket.

Tillitsfull relation med familjen
Att skapa en tillitsfull relation med 
familjen är ett viktigt syfte i hembe-
söksprogram. Det är grunden för tillit 
till barnhälsovården och samhället i 
stort. Det är också nödvändigt för att 
uppnå programmets övriga mål om att 
föräldrar upplever hembesöken som 

positiva så att de tackar ja till alla sex 
hembesöken. Det främjar också målet 
om integration och delaktighet, samt 
att kunna uppmuntra kontakt med an-
dra verksamheter i de fall som behov 
av extra stöd identifieras.   

Ögonblicksbilden visar att perso-
nalen upplever en hög grad av nöjd-
het med sin förmåga att arbeta enligt 
modellen, att skapa en allians med 
familjen och ett gott känslomässigt 
klimat under hembesöken. Det görs 
bland annat genom att prioritera för-
äldrarnas frågor, uppmärksamma 
samspel mellan föräldrar och barn, 
lyfta mammans, pappans och medför-
älderns betydelse för barnet och lyfta 
föräldrarnas styrkor.

Hembesöken ger personalen en 
god möjlighet att informera och hän-
visa familjer till öppna forum, bland 
annat öppen förskola, bibliotek och 
andra generella föräldrastödjande 
insatser som erbjuds inom ramen för 
det familjecentrerade arbetssättet, som 

till exempel föräldragrupp eller enskilt 
samtal med föräldrastödjaren. 

Identifiera familjens  
behov av extra stöd
Genom personalens skattningar har 
det även blivit möjligt att spåra i vilken 
utsträckning behovet av extra stöd upp-
täcks i ett tidigt skede. Familjerna har 
lotsats till insatser som rört hälsan, för-
äldraskapet eller den sociala situationen, 
exempelvis hänvisning av familjen till 
spädbarnsverksamhet, mödrabarnhäl-
sovårdspsykolog eller vårdcentral. 

Innehållet i hembesöken i 
förhållande till Nurturing Care  
För att kunna säkerställa att Utökade 
hembesök Göteborg utförs i enlighet 
med Nurturing Care får personalen 
kryssa i hur mycket tid som har ägnats 
åt olika teman under varje hembesök i 
Ögonblicksbilden. Bilden nedan visar 
vilka teman som tas upp under respek-
tive domän i Nurturing care.
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stimulans som att 
prata, sjunga och läsa 
för sitt barn och samtal 
kring öppen förskola 
och bibliotek

Personalens skattningar speglar att det 
finns variation på teman under hem-
besöken. Det är oftast flera teman som 
tas upp vilket kan tyda på att persona-
len skräddarsyr hembesökens innehåll 
utifrån familjens behov. Däremot kan 
en se att vissa teman blir mer ofta i 
fokus än andra beroende på vilket 
hembesök det handlar om. De teman 
som har registrerats som mest frekvent 
förekommande, cirka 80–90 procent 
av samtliga hembesök, är amning och 
mat och relation och samspel och un-
der cirka 70 procent av alla hembesök 
tas ämnet parrelation och samarbete 
upp. Infektioner och egenvård tas upp 
i större uträckning under första hem-
besöket och hembesök två, då barnet 
är två månader. 

Temat utveckling och stimulans 
ökar över tid, från 54 procent av alla 
första hembesök till 98 procent av alla 
fjärde hembesök, då barnet är åtta 
månader. Barnsäkerhet är ett tema 
som förekommer olika ofta beroende 
på vilket av hembesöken det handlar 
om, och hittills har det varit ett frek-
vent ämne under första hembesöket 
och hembesök fyra när barnet är åtta 
månader. 

Professionella strategier 
I ögonblicksbilden får personalen fyl-
la i vilka professionella strategier som 
används i mötet med familjen. Det är 

Teman som tas upp under respektive domän i Nurturing care.

Vill du läsa mer?
Du hittar Utökade hembesök 
Göteborg Delrapport 1 och 2, 
Projektplan utvärdering av utö-
kade hembesök, Ögonblicksbild 
och mycket mer på:
www.vgregion.se/hembesok 

Rinkeby hembesöksprogram: 
Ett utökat hembesöksprogram i 
samarbete mellan barnhälsovår-
den och socialtjänsten: 
ki.se/media/77454/download 

strategier som samtal, känslomäs-
sigt stöd, rådgivning, praktiskt stöd, 
krishantering, observation, att de-
monstrera, videoexempel och annat. 
Det är ett bra verktyg för att visa hur 
mångfacetterat arbetet med famil-
jerna är och hur mycket personalen 
använder sig själva som verktyg.

Vetenskaplig utvärdering
Forskare från FoU i Väst, Göteborgs-
regionen ansvarar för den vetenskap-
liga utvärderingen av utökade hem-
besök i Göteborg. Utvärderingen 
omfattar fyra delar: en beskrivning 
av projektets programteori, föräld-
raperspektivet, personalperspektivet 
och effekter för barn och familjer.  

Data samlas in genom workshops 
och intervjuer med personal och che-
fer, föräldraenkäter och djupintervju-
er med föräldrar, fokusgrupper med 
personal och insamling av statistik 
från de verksamheter som är aktuella 
i satsningen. 

Nyligen fattades beslut om en för-
längning av satsningen vilket innebär 
att fler familjer kan inkluderas i den 
vetenskapliga utvärderingen. Det ger 
oss en unik möjlighet att se effekterna 
av arbetet för familjer kopplat till ett 
stärkt föräldraskap, föräldrars upp-
levelse och barns hälsa framöver. 
Forskningsrapporten beräknas vara 
klar våren 2023. •

Ann Jansson
Verksamhetsutvecklare
Distriktssköterska
Central barnhälsovård 
Västra Götalandsregionen

ann.e.jansson@vgregion.se

Stöd vårt arbete i coronakrisen.

Swisha valfri gåva till 900 80 12

När oron sprider sig är det viktigt 
att veta att hjälpen också gör det.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information 
om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Artikeln har skrivits i samarbe-
te med Utvecklingscentrum för 
barns psykiska hälsa, Västra 
Götalandsregionen och Jämlik 
stad, Göteborgs Stad.
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Föräldrar till barn med katarakt 
genomgår en omfattande anpass-
ningsprocess till ett liv där barnets 
synutveckling kommer främst. För 
att stödja denna behöver vården av 
dessa barn förändras, där ögontea-
met måste uppmärksamma även 
hur föräldrarna mår, inte bara de-
ras barn. Genom enkäter och in-
tervjuer framkom att föräldrarnas 
self-efficacy, d.v.s. deras tilltro till 
sin egen förmåga att lyckas i den-
na nya situation, var avgörande för 
barnets synförmåga. 
 Studierna i denna avhandling 
bidrar till en ökad förståelse och 
kunskap om hur barnets behand-
ling påverkas av föräldrarnas sätt 
att hantera situationen. De kan app-
liceras på familjer med barn som 
har andra diagnoser.

Att bli förälder till ett barn med kata-
rakt (grå starr) är en omvälvande och 
ibland chockartad upplevelse. Katarakt 
är vanligt bland äldre människor, där 
en operation gör att synen återställs, 
ofta helt. Barnkatarakt är den tredje 
vanligaste orsaken till blindhet i värl-
den. I Sverige och övriga världen är det 
numera dessbättre en mycket ovanlig 
sjukdom; det drabbas cirka 40 barn om 
året. Anledningen till detta är bland 
annat de nationella vaccinationspro-
grammen. 

Sjukdomen kan finnas på ett öga 
eller båda. Ofta upptäcks den syn-
hotande katarakten redan på BB, där 
barnläkaren inte kan se in till ögats 
bakre delar. Det beror på att katarakt 
gör att linsen blir grumlig (helt eller 
delvis) och hindrar insyn. Detta be-
tyder att ögat inte får den stimulans 
av ljus som behövs för att barnet ska 

kunna utveckla seendet. Efter remiss 
till ögonkliniken, ser ögonläkaren hur 
mycket katarakt barnet har. Om linsen 
är lite eller delvis grumlig går det att 
avvakta eller helt avstå från operation. 
Regelbundna kontroller görs då för att 
följa om katarakten ändras. Om linsen 
är så grumlig på det nyfödda barnet 
att inget ljus kommer in i ögat, görs 
oftast operationen före 3 månaders 
ålder. Operationerna utförs antingen 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg eller på St Eriks Ögonsjukhus 
i Stockholm, som innehar uppdraget 
för Högspecialiserad vård, utfärdat 
av Socialstyrelsen. Alla operationer 
registreras i PECARE (Pediatric ca-
taract register), som är ett kvalitetsre-
gister och som syftar till att optimera 
screening och effektivare behandling 
av barnkatarakt. Vid operationen tas 
den grumliga linsen bort och ersätts 
oftast med en lins av plast. Den inope-
rerade linsen har styrkan som passar 
när barnet är äldre, vilket innebär att 
barnet behöver ha kontaktlins fram 
till dess för att brytningen ska bli op-
timal och barnet ska kunna se tydligt. 
Föräldrarna lär sig sätta i och ta ur lin-
sen. Ibland behövs lappbehandling, då 
man sätter en lapp på det ögat som inte 
är opererat. Detta görs för att det ope-
rerade ögat ska stimuleras och utveck-
la aktiviteten mellan ögat och hjärnan. 

Under de första åren krävs täta 
kontroller på ögonkliniken för att 
följa synutvecklingen, korrigera kon-
taktlinser och senare även glasögon-
styrka och upptäcka komplikationer. 
Familjen träffar då barnögonteamet, 
som består av läkare, sjuksköterskor, 
ortoptister och optiker. Kontrollerna 
glesas ut men fortsätter regelbundet 
tills barnet är 10 år, men trycket i det 

opererade ögat bör följas hela livet, 
åtminstone vart femte år. Det ligger 
ett stort ansvar hos föräldrarna för 
behandlingen av katarakt, som i allra 
högsta grad kan ses som medvård-
givare. 

Self-efficacy innebär tilltron till sig 
själv att klara av en uppgift. För för-
äldrar till barn med katarakt kan det 
vara de krav som ställs på dem efter 
deras barns operation, till exempel 
att klara av behandling med lapp, 
kontaktlinser och ögondroppar. För 
att uppnå optimal synförmåga krävs 
motiverade föräldrar som har basa-
la kunskaper om syn och optik, där 
deras self-management är avgörande. 
Begreppet self-management inbegri-
per en persons förmåga att klara av 
symtom, behandlingar, psykosociala 
konsekvenser och förändring i livs-
stilen som hör samman med att leva 
med en sjukdom. Ansvaret är stort, 
förutom behandlingen efter opera-
tion måste föräldrarna även vara ob-
servanta på tecken på komplikationer 
och lotsa och stötta det växande och 
utvecklande barnet i sin omgivning 
(förskola, skola och med vänner).

Det övergripande syftet med av-
handlingen var att förstå (I–III), utfors-
ka (I och IV) och förklara (IV) self-ef-
ficacy hos föräldrar till barn som har 
katarakt för att främja self-manage-
ment och därigenom förbättra vården.

I studie I undersöktes hur föräld-
rar och ögonläkare ville få/ge infor-
mation. Enkäter skickades ut till 72 
föräldrar och 30 ögonläkare runt om 
i Sverige som tar hand om familjerna 
på hemorten. Studien visade att både 
föräldrar och ögonläkare såg det per-
sonliga mötet som det viktigaste, där-
efter information i skrift och på inter-

net. Föräldrarna efterfrågade även mer 
och specifikt anpassad information, 
vilket speciellt gäller för dem som har 
de yngsta barnen (som behöver opere-
ras inom tre månader från födelsen). 
Förbättrad kommunikation med vård-
teamet var också något föräldrarna ef-
terfrågade, liksom kontakt med andra 
föräldrar i samma situation. Studien 
ledde till att en informationsbroschyr 
togs fram, både i pappersformat och 
tillgänglig på internet. 

Studien gav svar på frågor men 
skapade även nya. Hur är det att vara 
förälder till ett barn med katarakt? 
Vad är det som är utmanande? Vad 
fungerar och vad fungerar inte i det 
dagliga livet? Vad vill föräldrarna ha 
från vårdteamet? Hur kan vårdteamet 
lotsa dem i behandlingen av sitt barn 
som har katarakt?

Intervjuer i studie II och III med 26 
föräldrar gav ökad förståelse av hur 
det är att vara föräldrar till ett barn 
med katarakt; att vara i ovisshet från 
det att barnet får sin diagnos till dess 
att acceptans kan uppnås. Ovissheten 
berodde på olika saker, till exempel 
orsaken till varför barnet fick kata-
rakt, behandling (t.ex. fungerar lapp-
träningen?), uppföljning (hur ofta ska 
barnet kontrolleras, vad är planen?), 
prognos, framtiden och känslan av att 
göra rätt saker för sitt barn för hens 
utveckling. På andra sidan vågskålen 
från ovisshet låg acceptans, då föräld-
rarna tyckte att det mesta går bra, kan-
ske inte tänkte så mycket på barnets 
funktionsnedsättning och vardagsli-
vet gick ihop. 

Att minska gapet mellan ovisshet 
och acceptans var en ständig balans-
gång och påverkades av föräldrarnas 
self-efficacy, det vill säga tilltron till 
sig själva. Det är en ständig process. 
Vid varje händelse/bakslag/operation 
upplevde föräldrarna ovisshet. Denna 
hanterade de genom att bemästra. 
Därefter såg de att ett samarbete är 
nödvändigt och de underlättade för 

barnet och accepterade det som var 
och anpassade det dagliga livet. Det 
är vårdteamets uppgift att lotsa och 
ge support till föräldrarna under pro-
cessen. 

Intervjuerna gav även förståelse 
för de faser som föräldrarna genom-
går under sitt barns behandling. En 
modell beskriver faserna bemästra, 
samarbeta, underlätta och anpassa. 
Vid en kris (som t.ex. en reoperation) 
hamnade föräldern i fasen bemästra 
och därefter insåg att de måste sam-
arbeta (med vårdteam, skola m.m.). I 
nästa fas underlättade föräldern för 
barnet och i den sista fasen skedde en 
anpassning till situationen. För föräld-
rarna var det en ständig balansgång 
mellan att barnets förmåga/oförmåga 
(framgång/motgång). Det är ögon-
teamets uppgift att leda dem tillbaka 
till anpassning när det uppstår kriser. 
Modellen kan användas av teamet för 
att identifiera var i processen föräld-
rarna befinner sig.

För att undersöka om resultaten från 
studie I–III även gäller för andra för-
äldrar i samma situation, skickades 
fyra enkäter ut till alla föräldrar i hela 
Sverige, vars barn har opererats för 
katarakt sedan 2006 (506 föräldrar). 
Enkäterna innehöll frågor om känsla 
av sammanhang, fatigue (trötthet), 
socialt stöd och tillit till familjen. 
Dessutom inkluderades fyra frågor 
om nöjdhet med sin egen insats som 
förälder, nöjdhet med vården och om 
man känt att man blivit tagen på all-
var. Totalt 231 föräldrar svarade och 
resultatet visade att 38 procent av dem 
led av svår fatigue, speciellt föräldrar 
som har barn med katarakt på båda 
ögonen. Det visade sig också att mam-
mor var tröttare än pappor och att för-
äldrar som inte bor tillsammans med 
den andra föräldern upplevde att de 
hade svårare att hantera sin situation. 
Det fanns ett samband mellan känslan 
av att bli tagen på allvar och nöjdhet 
med vården. 

Fatigue och ovisshet hindrar self-efficacy 
hos föräldrar till barn med katarakt

Bemästra

Kris

Samarbeta

Underlätta
Anpassa

Att balansera barnets svårigheter och färdigheter

Ögonteamet måste vara närvarande i processen där 
föräldrarna balanserar barnets svårigheter och färdigheter 
och leda dem tillbaka till att anpassa när det uppstår kriser.
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Sammanfattningsvis har studierna i 
denna avhandling visat att föräldrar 
till barn med katarakt genomgår en 
omfattande anpassningsprocess till ett 
liv där barnets synutveckling kommer 
främst. För att stödja denna behöver 
vården av dessa barn förändras, där 
ögonteamet måste uppmärksamma 
även hur föräldrarna mår, inte bara 
deras barn. En förändring som har 
genomförts är framtagandet av en di-
gital applikation, en så kallad app, för 
föräldrarna. Appen har två funktioner, 
dels en information, som innehåller 
fakta, råd och vägledning om barn 
med katarakt, dels en meddelande-
funktion, där föräldrarna kan skicka 
meddelande, bilder eller ha videosam-
tal med ögonteamet. Detta möjliggör 
en direktkontakt med teamet och för-
äldrarna kan skriva sina frågor även 
utanför kontorstid. Andra förslag till 
förbättring är att föräldrarna får svara 
på en enkät om fatigue för att se hur 
trötta de är, och vid påtaglig trötthet 
särskilt ta hänsyn till detta och eventu-
ellt även hänvisa till andra vårdgivare, 
för att minska risken för till exempel 
utbrändhet. Att bli tagen på allvar är 
nyckeln till nöjdhet med vården och 
stödet från ögonteamet. Genom att 
införa familjecentrerad vård, där en 
koordinator har en central roll, stärks 
även familjens behov och inte bara 
barnet som har katarakt.

Avhandlingens konklusioner:
• Föräldrarna behöver mer och riktad 

information.
• Föräldrarna genomgår en omfattan-

de anpassningsprocess.
• Ovisshet är ett stort hinder för 

self-efficacy.
• Föräldrarna balanserar konstant 

sitt barns förmågor/oförmågor för 
att uppnå bästa synresultat.

Avhandlingen baseras på följande delarbeten
I. Gyllén J, Rosenberg A, Nyström A, Forsberg A, Magnusson G. Important 

sources of information on self-management for families of children with 
pediatric cataracts – based on PECARE Sweden/Sahlgrenska University 
Hospital. International Journal of Ophthalmic Practice. 2015 Feb/
March:23-29

II. Gyllén J, Magnusson G, Forsberg A. Uncertainty and self‐efficacy in 
parents of a child with congenital cataract—New implications for clinical 
practice. Nursing Open, 2019 6(3), 799-807

III. Gyllén J, Magnusson G, Forsberg A. The Core of Parents’ Main Concerns 
When Having a Child With Cataract and Its Clinical Implications. 
Journal of Pediatric Nursing. 2019; 44, e45-e51

IV. Gyllén J, Magnusson G, Forsberg A. Parents’ reported experiences when 
having a child with cataract - important aspects of self-management 
obtained from the Pediatric Cataract Register (PECARE). International 
Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17, 6329

Jenny Gyllén
Specialistsjuksköterska inom  
oftal mologisk omvårdnad,  
Med dr/översjuksköterska
Institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi vid Göteborgs universitet och 
ögonmottagningen på Drottning Silvias 
Barn- och ungdomssjukhus,  Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg.

E-post: jenny.gyllen@vgregion.se

• Fatigue är viktigt att ta hänsyn till 
när vårdteamet träffar föräldrar, 
speciellt de som har barn med ka-
tarakt på båda ögonen.

• Att bli tagen på allvar är nyckeln till 
nöjdhet med vården och stödet från 
ögonteamet. • 

Patientfallet i inledningen är avsett 
att väcka nyfikenhet för smärta hos 
barn och ungdomar och upplysa om 
ett tillstånd som inte är så välkänt för 
många som jobbar inom hälso- och 
sjukvården.

Ett exempel från barn-  
och ungdomssjukvården
En drygt elva år gammal flicka inkom-
mer till barnakuten med remiss från 
vårdcentralen. Flickan har kraftfull 
smärta och ont i höger fot efter ett 
relativt harmlöst trauma. Läkaren på 
vårdcentralen skriver en remiss med 
frågeställningen: oklar genes till smär-
tan, tacksam bedömning! 

Flickan är tidigare frisk. Sex veckor 
innan akutbesöket hade hon trampat 
snett med foten som sedan blivit åter-
ställd. Hon mådde väl när hon gick och 
lade sig på kvällen men när hon vak-
nade och skulle gå ur sängen hade hon 
intensiv smärta i höger fot. Smärtan 
var kontinuerlig men förvärrades av 
belastning och beskrevs som 10 på en 
10-gradig skala. Hon hade inga infek-
tionstecken och var feberfri. Familjen 
var mest orolig för en blodpropp då 
de haft blodproppssjukdom i släkten.

På akuten gick flickan med kryckor 
och var påtagligt rädd att vidröra eller 

belasta foten. Foten var påtagligt blek 
och hade ökad kärlteckning. Hon hade 
ingen svullnad eller felställning och 
normala perifera pulsar. Hon var kall-
lare på höger fot och underben jämfört 
med den vänstra. Hon hade berörings-
smärta, nedsatt känsel och domnings-
känsla av fot och underben. På förfrå-
gan framkom att hon svettades olika 
mycket på fötterna i samband med den 
här episoden. Smärtmaximum var ej 
lokaliserat till skelettstruktur eller 
djupa kärlsträngen, och vid palpation 
började flickan gråta av smärta. 

Efter utredning konstaterades att 
flickan hade complex regional pain 
syndrome (CRPS Typ 1). CRPS är ett 
tillstånd som inte alla känner till, men 
som har en ganska typisk klinisk bild 
av intensiv smärta efter lindrigt trau-
ma (dock ibland utan trauma och 
ibland efter större trauma). Detta i 
kombination med en anamnes och sta-
tusfynd talande för olika omfattning 
av sensorisk (hyperalgesi, allodyni), 
motorisk, vasomotorisk (temperatur, 
hudfärg), sudomotor (ödem, svett-
ning) dysfunktion och/eller atrofiska 
förändringar. 

Behandlingen är i första hand 
icke-farmakologisk och det är för 
prognosen viktigt att aktivera och 
stimulera den påverkade kroppsdelen 
så tidigt i förloppet som möjligt. Då 
det är mycket smärtsamt är det dock 
viktigt att barnet eller ungdomen har 
gott stöd i detta. Vid den här typen 
av smärttillstånd är det mycket vik-
tigt att flickan snabbt får behandling 
av fysioterapeut och arbetsterapeut. 
Behandlingen innehåller graderad 
aktivering och graderad exponering. 
Detta sker genom att flickan stegvis 
tränar att tåla beröring och belastning 
av foten.

Ofta är rädsla och obehag inför att 
beröra kroppsdelen en mycket viktig 
faktor som behöver beaktas i behand-
lingen.

Smärta hos barn och ungdomar är 
vanligt och förekommer som akuta 
smärttillstånd, procedurrelaterad 
smärta vid till exempel blodprovstag-
ning eller vaccinationer, postoperativ 
smärta, långvarig smärta till exempel 
buksmärta, huvudvärk eller CRPS, 
och cancerrelaterad smärta. Alla som 
arbetar inom hälso- och sjukvården 
möter barn och ungdomar med smärta 
och det är mycket angeläget att alla får 
en korrekt bedömning och behandling 
byggt på evidensbaserade metoder. Det 
är väl känt att många barn inte får till-
gång till adekvat smärtbehandling och 
att det på många håll saknas kompe-
tens och erfarenhet kring bedömning 
och behandling av smärttillstånd.

Svensk Barnsmärtförening är en 
multidisciplinär förening för alla pro-
fessionella inom hälso- och sjukvård, 
bland annat arbetsterapeuter, fysiote-
rapeuter, läkare, psykologer och sjuk-
sköterskor. Föreningen har sedan 1997 
varit en av Sveriges ledande föreningar 
när det gäller utbildningar inom områ-
det barn och smärta. Föreningen strä-
var efter att smärthantering för barn 
och ungdomar är en prioriterad verk-
samhet inom all hälso- och sjukvård.

Svensk Barnsmärtförenings  
mål och verksamhet:
• Främja spridning av kunskap om 

diagnostik och behandling av smär-
ta hos barn inom hälso- och sjuk-
vården, på olika utbildningar, samt i 
samhället. Genom vår hemsida kan 
man införskaffa validerade smärt-
skattningsinstrument till själv-
kostnadspris. Dessa kan användas 

Svensk Barnsmärtförening ligger i fronten 
för barns och ungdomars smärtlindring
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både i kliniken och i forskning för 
att möjliggöra god smärtvård och 
strukturerad utvärdering av smärt-
lindrande åtgärder.  

• Verka för ökad och förbättrad ut-
bildning i dessa frågor för fysiotera-
peuter, läkare, psykologer, sjukskö-
terskor med flera.

• Främja forskning och utveckling 
inom området barn och smärta. 
För att främja kunskapsspridning 
och utveckling inom området ut-
lyser föreningen årligen stipen-
dium som medlemmar i Svensk 
Barnsmärtförening kan söka.

• Arrangera möten och kongres-
ser för att föra ut nya forsknings-
rön och nya behandlingstekniker. 
Föreningen arrangerar olika for-
mer av utbildningar inom området 
barn och smärta. Årligen arrange-
ras ett Barnsmärtsymposium, som 
i år gick av stapeln den 18 mars och 
avhandlade då flera olika aspekter, 
allt från akut smärtbehandling till 
långvarig smärta, neonatal smärta 
och digitala verktyg. Föreningen an-
ordnar regelbundet en grundutbild-
ning ”Barn och smärta” som genom 
åren varit en välbesökt och omtyckt 
utbildning för alla vårdprofessio-
ner. I år planeras utbildningen till 
den 11–12 november 2021 på Villa 
Fridhem strax utanför Kolmården.   

• Vara ett forum för utbyte av kun-
skap och erfarenheter för dem som 
arbetar inom området.

• Verka för ett samarbete med övri-
ga smärtorganisationer nationellt 
och internationellt. Föreningen 
är associerad till Swedish Pain 

Som medlem i Svensk Barn smärt-
förening kan du fördjupa dina kunska-
per inom området smärta och smärt-
lindring hos barn och ungdomar, 
hålla dem uppdaterade och utöka ditt 
kontaktnät med engagerade kollegor! 

Mer information finns på vår hemsida 
www.svenskbarnsmartforening.se, 
varmt välkommen! •

Alejandro Cisternas, 
Legitimerad specialistsjuksköterska inom anestesi, barnsjuksköterska och smärtsjuksköterska. 
Smärtteamet, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening.  
 
Cecilia Grinsvall, 
Med dr, ST-läkare i barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus; ST-läkare i 
smärtlindring, smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Styrelseledamot Svensk 
Barnsmärtförening.  
 
Eva Gåve, 
Klinisk universitetsadjunkt, leg fysioterapeut specialist inom pediatrik, Uppsala universitet och 
Smärtcentrum Akademiska sjukhuset; Vice ordförande Svensk Barnsmärtförening.  
 
Angelica Höök, 
Legitimerad specialistsjuksköterska inom barnsjukvård och anestesi, Barnsmärtenheten,  
Universitetssjukhuset i Linköping; Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening.  
 
Henrik Söderholm Laan,
Anestesiläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening. 

Malin Lanzinger, 
Legitimerad fysioterapeut. Specialist Smärta och smärtrehabilitering. Grundläggande psykote-
rapiutbildning KBT. Barn- och ungdomsmottagning Smärta SUS Lund;  
Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening.  
 
Stefan Lundeberg, 
Med dr, överläkare, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska 
Universitetssjukhuset Stockholm; Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening.  
 
Philipp Mittermaier, 
Leg läkare, Specialist i Anestesi och Intensivvård 
Biträdande Överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, Barnsmärtenheten; 
Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening.  
 
Stefan Nilsson, 
Docent, universitetslektor, barnsjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,  
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; Ordförande Svensk Barnsmärtförening.  
 
Karolina Örtoft, 
Legitimerad specialistsjuksköterska inom anestesi, Barnsmärtenheten, Vrinnevisjukhuset, 
Norrköping; Styrelseledamot Svensk Barnsmärtförening. 

Society som är ett Svenskt chapter 
till International Association for the 
Study of Pain (IASP), och är ock-
så en intresseförening till Svenska 
Barnläkarföreningen.

• Utgöra en rådgivande förening på 
basen av samlad erfarenhet och 
aktuell forskning där koncensus 
eftersträvas.

Stefan Nilsson, Ordförande Svensk 
barnsmärtförening. 

För sjuksköterskor som arbetar inom 
neonatalvård är ögonundersökningar 
av de för tidigt födda barnen något som 
är vanligt förekommande på avdelning-
en. Prematuritets retinopati (ROP) är en 
av de följdsjukdomar som det för tidigt 
födda barnet kan drabbas av och är ett 
tillstånd som drabbar den omogna nät-
hinnan och dess blodkärl. Ögat hos det 
för tidigt födda barnet skall normalt ut-
vecklas i en syrefattig miljö i livmodern 
och när barnet föds för tidigt utsätts 
ögat för en ökad och varierad syrgasnivå 
vilket kan leda till en felaktig utveckling 
av näthinnans blodkärl. 

ROP förekommer i fem olika stadier 
där stadie ett till två är de mildaste som 
oftast går i spontan regress och det svå-
raste stadiet, stadie fem, är när näthinnan 
lossnat helt och kan leda till blindhet (1). 
Det finns flera riskfaktorer för utveck-
lingen av ROP och de främsta är låg ge-
stationsålder och låg födelsevikt (2). 

Alla barn födda före gestations-
vecka 30 genomgår därför regelbun-
det ögonundersökningar. Inför dessa 
ögonundersökningar ges pupillvid-
gande ögondroppar vid två tillfällen 
och sedan sker själva undersökningen. 
Ögonundersökningen innebär att ögat 
hålls upp antingen med händer och 
kompresser eller med små metallhakar. 
Om metallhakar används får barnet en 
smärtlindrande ögondroppe innan. 
Ögat undersöks sedan antingen med ett 
oftalmoskop eller en särskild kamera 
som fotograferar ögonbotten (3). 

Martina Carlsen Misic har lång er-
farenhet av arbete som sjuksköterska 
inom neonatalvård och har funderat 
mycket kring just de ögonundersök-
ningar de minsta prematurfödda bar-
nen genomgår. ”Jag skulle gärna se att vi 
utvecklar den vård vi ger dessa små och 
känsliga barn under undersökningarna 
som ibland kan bli både ganska långa 
samt också besvärliga för barnen.” 

Ögonundersökningarna innebär 
nämligen både fasthållande, starkt ljus 

och ibland fysiskt hanterande av ögat. 
Tidigare forskning har visat att dessa 
ögonundersökningar är smärtsamma 
och stressande för barnen och flera 
olika smärtlindrande behandlingar vid 
ögonundersökningar har studerats så 
som läkemedelsbehandling exempel-
vis glukos i munnen (4) samt olika 
omvårdnadsbehandlingar exempelvis 
hud mot hudvård (5) men utan tillräck-
lig smärtlindrande effekt. Olika avdel-
ningar kan ha olika rutiner men barnet 
kan ofta undersökas på sin befintliga 
vårdplats eller på ögonmottagningen 
beroende på vårdbehov. Ett vanligt till-
vägagångssätt är att vårdpersonal och 
föräldrar närvarar vid undersökningen 
och ger stöd till barnet i form av glu-
kos i munnen före undersökningen och 
stödjande omhållning. Sjuksköterskan 
på neonatalavdelningen är ansvarig för 
omvårdnaden och smärtskattningen av 
det för tidigt födda barnet. De är ofta 

närvarande vid ögonundersökningar-
na och ansvarar för barnet men däre-
mot finns inga kända studier som be-
lyser sjuksköterskors erfarenhet av att 
vårda barnen i dessa situationer. 

Martina är doktorand vid Örebro 
Universitet och planerar nu att ut-
forska sjuksköterskors erfarenheter 
relaterat till de ögonundersökningar 
som för tidigt födda barn genomgår. 
Genom intervjuer med sjuksköterskor 
är syftet att undersöka hur de upple-
ver undersökningarna och den vård 
barnet får i samband med undersök-
ningen. Intervjuerna kommer att ana-
lyseras med kvalitativ innehållsanalys 
och förhoppningen är att genom att 
ta del av sjuksköterskornas erfaren-
heter kunna förbättra omvårdnaden 
som ges under ögonundersökningar. 
Intervjuerna kommer att ske genom 
en säker online lösning eller via telefon 
utifrån sjuksköterskans önskemål. •

Sjuksköterskors erfarenheter av för  
tidigt födda barns ögonundersökningar

Referenser:
(1) Fierson WM. Screening Examination of Premature Infants for Retinopathy of Prematurity. 

Pediatrics. 2018;142(6).
(2) Bashinsky AL. Retinopathy of Prematurity. N C Med J. 2017;78(2):124-8.
(3) Moral-Pumarega MT, Caserio-Carbonero S, De-La-Cruz-Bertolo J, Tejada-Palacios P, 

Lora-Pablos D, Pallas-Alonso CR. Pain and stress assessment after retinopathy of prema-
turity screening examination: indirect ophthalmoscopy versus digital retinal imaging. 
BMC Pediatr. 2012;12:132.

(4) Olsson E, Eriksson M. Oral glucose for pain relief during eye examinations for retinopathy 
of prematurity. J Clin Nurs. 2011;20(7-8):1054-9.

(5) Kristoffersen L, Stoen R, Bergseng H, Follestad T, Theodorsson E, Vederhus B, et al. Skin-
to-skin contact during eye examination did not reduce pain compared to standard care 
with parental support in preterm infants. Acta Paediatr. 2019;108(8):1434-40.

Är du sjuksköterska, har erfarenhet av att närvara vid ROP ögonundersökningar 
och vill delta i studien? Rekrytering kommer att ske fortlöpande under 2021. Kontakta 
gärna ansvariga forskare: 

Martina Carlsen Misic
Specialistsjuksköterska och doktorand vid Örebro Universitet
martina.carlsen-misic@regionorebrolan.se

Emma Olsson
Specialistsjuksköterska och lektor vid Örebro Universitet
emma.olsson2@regionorebrolan.se
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Trots Sveriges beslut att hålla skolor 
och förskolor öppna under pandemin 
våren 2020 var det endast ett fåtal barn 
som utvecklade allvarlig covid-19 och 
det ledde inte till några dödsfall. Det 
visar en studie från Vrinnevisjukhuset 
och Karolinska institutet. Resultaten 
publicerades i den vetenskapliga tid-
skriften New England Journal of 
Medicine den 6 januari.

I mars beslöt många länder att 
stänga ner sina skolor i ett försök att 
begränsa spridningen av virussjuk-
domen covid-19. Sverige var ett av ett 
fåtal länder som beslutade om att hålla 
förskolorna (för åldrarna 0–6 år) och 
skolorna (för åldrarna 7–16 år) öppna, 
för barn och lärare. 

Forskare från Vrinnevisjukhuset 
och Karolinska institutet har under-
sökt förekomsten av allvarlig covid-19 
hos barn under perioden mars till 
juni.
Studien följer de barn som fick vård 
på en intensivvårdsavdelning (IVA) 
för laboratoriebekräftad eller kliniskt 
bekräftad covid-19 samt de barn som 
vårdades på IVA på grund av multi-
inflammatoriskt syndrom hos barn 
(MIS-C som sannolikt har koppling 
till covid-19) mellan den 1 mars och 
den 30 juni 2020.

Resultaten visar att av 1,95 miljo-
ner barn i åldersgruppen 1–16 år var 
det 15 som behövde intensivvård för 
covid-19. Det motsvarar ett barn per 
130 000. Inget barn avled i covid-19 

under studieperioden. Inget ökat 
behov av intensivvård på grund av 
covid-19 sågs hos lärare eller förskol-
lärare under perioden jämfört med 
övriga yrkesgrupper.

–  Trots att Sverige har hållit sko-
lor och förskolor öppna fann vi en 
låg förekomst av allvarlig covid-19 
bland förskolebarn och skolbarn i 
grundskolan, säger Lars Engerström, 
överläkare vid anestesi- och intensiv-
vårdskliniken vid Vrinnevisjukhuset 
och forskare i studien.

Han har samarbetat med forskare 
och barnläkare från Karolinska Insti-
tutet och Svensk Barnreumatologisk 
Förening.

Hur kom studien till, såg ni risker 
med att stänga skolor och förskolor?

– Stängning av skolor och försko-
lor riskerar ge stora negativa effek-
ter, särskilt för de barn som har det 
svårast. Vi ville därför beskriva hur 
många barn som blir allvarligt sjuka 
av Covid-19 så att risken med sjuk-
domen kan vägas mot risken med 
nedstängning av skolor baserat på så 
mycket fakta som möjligt, säger Lars 
Engerström. •

Textansvarig: Maria Carlqvist, 
Region Östergötland

Låg förekomst av allvarlig covid-19 
hos barn trots öppna grundskolor

Forskarna i studien är: 
Lars Engerström, Vrinnevisjukhuset, 
Jonas F. Ludvigsson, Karolinska Insti-
tutet, Charlotta Nordenhäll, Svensk 
Barnreumatologisk Förening och Emma 
Larsson, Karolinska Institutet.

Studien: 
Open Schools, Covid-19, and Child 
and Teacher Morbidity in Sweden
 
www.regionostergotland.se/om-re-
gionen/pressrum/nyheter/lag-fore-
komst-av-allvarlig-covid-19-hos-barn-
trots-oppna-grundskolor/   

Vill veta mer om SFPO (Sjuksköterskor 
för Palliativ omvårdnad) och hur du blir 
medlem? Eller läsa mer om Kerstins 
insats i den palliativa omvårdanden? 
Besök oss på Facebook eller swenurse.se

*Aktuella listor per den 01 augusti 2020. Se respektive rekommendationslista för detaljerad information.

Referenser 1. Chrystyn H. Closer to an “ideal inhaler” with the Easyhaler. An innovative dry powder inhaler. Clin Drug Invest 2006;26:175-183

Buventol Easyhaler®(salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. 
Senaste översyn av produktresumé: 2020-05-25.

BUVENTOL EASYHALER –  
DIREKTLÄNK TILL INSTRUKTIONSFILM 
PÅ FÖRPACKNING OCH INHALATOR

För att underlätta för patienter har förpackning, inhalator 
och bruksanvisning uppdaterats med:

• QR-kod till instruktionsfilm 

• Piktogram med instruktioner - skaka klicka inhalera

100 mikrogram | 200 doser (skyddsfodral ingår)
200 mikrogram | 60 doser | 200 doser (skyddsfodral ingår)

ORION PHARMA AB | TEL 08-623 64 40 | WWW.ORIONPHARMA.SE

EN PÅLITLIG 
INHALATOR SOM 
ÄR ENKEL ATT 
ANVÄNDA1  

BUVENTOL 
EASYHALER®

(SALBUTAMOL)

REKOMMENDERAT BEHANDLINGSVAL I 20 AV 21 REGIONER*

Årets sjuksköterska i 
palliativ omvårdnad
Kerstin Ivéus har fått utmärkelsen 
Årets sjuksköterska i Palliativ om-
vårdnad 2020, efter nominering från 
kollegan Malin. Bakom utmärkel-
sen står den ideella yrkesföreningen 
SFPO  –  med syfte att lyfta sjukskö-
terskor som har utmärkt sig i utveck-
lingen av den palliativ omvårdnaden. 

Kerstin arbetar på Sveriges enda 
barn-och ungdomshospice, Lilla 
Erstagården. Förutom att arbeta 
som sjuksköterska med svårt sjuka 
och döende barn och deras familjer, 
så arbetar Kerstin även som syskon-
stödjare  –  såväl under vårdperioden 
som efter död. Kerstin har i år startat 
sorgegrupper för syskon i åldrarna 
7–19 år, vilket är unikt för Sverige då 
syskon ofta är en bortglömd grupp.   

Maria Mjörnberg, 
Ordförande i SFPO
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Välkomna till Barnveckan 2021 – en vecka på barnens sida!
”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv”

Vi utlovar precis som tidigare Barnveckor, inspirerande föreläsningar, frågestunder och 
seminarier samt ett brett socialt program. Alla del- och intresseföreningar i BLF har sina 
delar i programmet, dessutom blir det omvårdnadsprogram två dagar, samt en heldag 
om uppföljningar av sjuka barn inom olika fält. Vi har också ett vetenskapligt program 
inkluderande presentationer och posters.

Vi ser fram emot att alla, som likt Astrid Lindgren som stod på barnens sida och var 
engagerad i barns och ungdomars hälsa, kommer samman i Karolinska Universitetssjukhuset 
och Karolinska Institutet nya fina lokaler.

På hemsidan www.barnveckan.se finns all information du behöver om program, 
abstractinlämning och anmälan. Vi kommer så småningom också att finnas på Facebook och 
Instagram. Har du några frågor? Kontakta oss på barnveckaN@mkon.se.  

Väl mött!
Organisationskommittén vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Lena Hellström-Westas Ordförande Svenska Barnläkarföreningen   
Helena Wigert Ordförande Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Den 27-30 september 2021 är du välkommen till Stockholm och Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att tillsammans 
med oss, Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, skapa och delta i 2021 års 
Barnvecka – den 16:e i ordningen! Efter det tuffa 2020 är Barnveckan viktigare än någonsin, vi är många som längtar 
efter att dela erfarenheter och lära nytt. En flytt till hösten gör att vi nu kan planera för ett fysiskt möte.

Var:  Stockholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
När:  Den 27-30 september, 2021
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Välkomna till Stockholm!


