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Ett delat ansvar mellan myndigheter!

- ’’Detaljerade riktlinjer från Socialstyrelsen saknas,
regionala riktlinjer blir därför juridiskt bindande’’

www.skane.se/BBIC

Sjukvårdens ansvar
1. Tillgänglighet
2. Kvalitet



Skånes universitetssjukhus Lund

Barn- och ungdomssjukhuset



I. Socialsekreterare reserverar tid för undersökning

Rrrring….
- Kan jag reservera en tid för 

undersökning inom 4 veckor?
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II. Sekreterare noterar ev behov av förhöjd sekretess



www.skane.se/BBIC
Digital remiss
fylls i, skrivs ut och
skickas in

III. Remiss för bokning av hälsoundersökning BBIC 



IV. Sekreterare bekräftar bokning och mailar info

Socialsekreterare
ska alltid medfölja 
vid besöket



V. Läkare granskar alla tillgängliga journaler



Många av patienterna 
lever under hotbild, därför bär 
sjukvårdspersonalen alltid larm

VI. Läkare träffar patienten, social sekreterare m.fl.



VII. Strukturerad journalmall med tvingande rubriker

Hälsoundersökning enligt BBIC
• ……...……………………………….
• ………………………………………..
• ………………………………………..
• ………………………………………..
• …………………………………………
• …………………………………………
• ………………………………………...
• …………………………………………
• ………………………………………...
• …………………………………………



Journalkopia/remiss till:
• BVC/Elevhälsa ja
• Vårdcentral ja
• Folktandvård ja

• SIP  ja/nej
• Orosanmälan ja/nej
• Polisanmälan ja/nej

• Barnets bästa bör vara 
avgörande vid samtliga beslut 
som rör  ……

VII. Strukturerad journalmall med tvingande rubriker



VIII. Barnets e-journal skrivs alltid under dold rubrik



Utvärdering av barnsjukvården med mätbara kriterier för barnvänlig vård•
Ny hemsida (’’hemvist’’) för frågor kring barnrätt, barn som anhörig, barnetik och barn som far illa•
Förbättring av vårdmiljön utifrån barn och ungas synpunkter•
Vid misstanke om att barn far illa eller vid hotbild mot barn införs möjlighet i e• -journal till:
- låsning av 1177 konto för att hindra inloggning av möjlig förövare
- försegling av barnets journal
- ’’dold journalaktivitet’’ med strukturerad journalmall
Konsultativt, tvärprofessionellt barnskyddsteam med mandat att arbeta klinik• - och förvaltningsövergripande inom hälso- och sjukvården 
i Region Skåne 
Regionalt PM för medicinsk utredning och samverkan vid misstänkt spädbarnsmisshandel•
Skrivelse till Malmö kommun med begäran om att samverkansmodell ’’barnahus’’ införs för brottsutsatta barn i Malmö•
Symposium vid svenska barnläkarföreningens Barnvecka 2018 i Västerås om ’’Granskning av barnsjukvården med kriterier för barn• vänlig 
vård’’ och ’’Sjukvårdens roll vid samverkan kring brottsutsatta barn’’

Under 2018 sker följande:

Säker sjukvård ur ett barnperspektiv
Ann Elmqvist Fridh, enhetschef lekterapin, barnrättsstrateg 
Louise Laurell, överläkare, medicinskt ansvarig för socialpediatrik, medlem i barnrättsnätverket och barnetikrådet

Skånes universitetssjukvård

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen ska sjukvården erbjuda en likvärdig vård av hög kvalitet och på lika villkor till alla barn i Sverige. 
För att detta ska bli verklighet krävs inom sjukvården ett ökat fokus på barns möjlighet till delaktighet och på barn som far illa. 

Information till all personal om Hälso• - och sjukvårdslagen, 
Patientlagen och FNs barnkonvention
Barnrättsnätverk med representanter från varje verksamhet i •
barnsjukvården
Referensgrupp av Expertråd för unga (Fig. 1)•
Enkät med fokus på barns perspektiv till föräldrar och barn för •
att utvärdera upplevelsen av besök inom barnsjukvården
Barns uppfattning av vårdmiljön•
Skriftlig patientinformation med bildstöd till barn och föräldrar•
Stöd för syskon till sjuka barn •
Migrationssamordnare inom barnsjukvården•
Kriterier för barnvänlig vård, i samarbete med Akademiska •
sjukhuset i Uppsala
Riktat stöd till sjukvårdsrädda barn•
Åldersanpassad förberedelse inför sjukvårdsinsatser•

I. Åtgärder för att öka barns delaktighet
• Riktade sjukvårdsinsatser bland barn i kända riskgrupper 
• Kliniska hälsoundersökningar på uppdrag av socialtjänsten i hela 

Skåne av barn i samhällsvård inkl. nyanlända ensamkommande 
och ’’papperslösa’’ barn

• Utbildning av läkare i hälsoundersökning av barn i samhällsvård
• Akut kroppsbesiktning på uppdrag av socialtjänst, polis eller 

åklagare av barn som utsatts för brott
• Utbildning om skyldighet att orosanmälan till socialtjänsten vid 

misstanke om att barn far illa
• Kartläggning av orosanmälningar inom barnsjukvården (Fig. 2)
• Personal från barnsjukvården har varit sakkunniga i utredningar 

kring:
- regionala barnskyddsteam (uppdrag från Region Skåne)
- barns e-journal (uppdrag från SKL och Inera AB) 
- hälsoundersökningar av barn i samhällsvård (uppdrag från SKL) 

• Kartläggning av vårdbehov och av sjukvårdens orosanmälningar 
för brottsutsatta barn 

• Samarbete med BUP, socialtjänst, polis, åklagare och rättsläkare 
inom ramen för samverkansmodellen ’’Barnahus’’

• Riskanalys om SMS kallelser och vårdnadshavares inloggning i 
barns e-journal efter upprepade avvikelserapporter

II. Riktade insatser för barn som far illa
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Expertrådet för unga inom barnsjukvården på SUS 

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukvård arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv 
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Expertrådet för unga inom barnsjukvården på SUS 

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukvård arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv 



TACK



1. Akut/halvakut kroppsbesiktning
• På begäran av socialtjänst, polis eller åklagare
• Utförs på närmsta barnakutmottagning efter föregående kontakt med bakjour

2. Hälsoundersökning enligt BBIC
• På begäran av socialtjänsten 
• Regionala anvisningar och kontaktuppgifter till vårdcentraler och barnspecialistmottagningar 

www.skane.se/BBIC
• Utförs inom 4 veckor - aldrig akut! 

3. Provtagning för att utesluta smittsamma sjukdomar
• Utförs på vårdcentral/flyktinghälsan enligt anvisning från Smittskydd Skåne

4. Rättsmedicinsk undersökning
• På begäran av polis eller åklagare vid brottsmisstanke

Olika typer av medicinsk bedömning av placerade barn

Appendix:
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Barnveckan i Västerås  

BLFs delförening för Barn som far illa 

Programpunkt 1 måndag 2018-04-23  

 

Barn som far illa 

Sjukvårdens roll vid samverkan kring brottsutsatta barn 

 
13.15 - 13.20  

Introduktion Björn Tingberg, Nationellt kunskapscentrum Barnafrid 
 
13.20 - 13.40 

Hälsa hos brottsutsatta barn. En studie från Barnahus mellersta Skåne i Lund  
Linn Göransson, läkarstudent T11, Lunds universitet / Louise Laurell, överläkare VO barn- 
och ungdomsmedicin, Skånes universitetssjukhus 
 
13.40 - 14.00 

Samverkan och utredning vid misstanke om spädbarnsmisshandel/AHT, förslag till 

nationella riktlinjer 

Johanna Räntfors, överläkare Barnkirurgi, Drottning Silvias barn & Ungdomssjukhus, 
Barnskyddsteamet i VGR 
 
14.00 – 14.05 

Bensträckare 
 
14.05 - 14.50 

Paneldebatt/diskussion: Samverkan på barnahus kring brottsutsatta barn 

Moderatorer: Johanna Räntfors och Louise Laurell 
 
Paneldeltagare: 

Åsa Kastbom, läkare, BUP, Linköping 
Peter Wide, läkare, barn- och ungdomsmedicin, Linköping 
Beata Skanse, läkare, barn- och ungdomsmedicin, Kristianstad 
Lena Lagerström, socialsekreterare, Västerås 
Lotten Eriksson, polis, Västerås 
Stina Åqvist, åklagare, Göteborg 
Angeline Eliasson, läkare, Rättsmedicinalverket, Lund 
Björn Tingberg, Barnafrid 
 
Varje panelmedlem får maximalt 3 minuter att berätta om sin syn på samverkan kring 
brottsutsatta barn. Därefter utgår moderatorerna från några förutbestämda frågor för att 
förtydliga budskapen från panelen.  

Välkomna till 
Barnveckan 2018
i Västerås!


