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Socialpediatrik, barn som far illa  

Reviderad checklista för ST-utbildning i barn- och ungdomsmedicin 
 

Syftet med delföreningens förslag till reviderad checklista är att samla relevanta delmål inom 

ämnesområdet socialpediatrik, barn som far illa. I ’’Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- 

och Ungdomsmedicin, ST 2015’’ ingår några av dessa delmål under avsnitten ”Barn/ungdom, familj 

och samhälle-c1” (s. 40) samt ”Tillämpning av lagar och föreskrifter-c14” (s. 68).  

Vi förväntar oss inte att ST-läkare får möjlighet att för samtliga delmål handlägga patienter kliniskt 

under utbildningen. Checklistan baseras därför i huvudsak på teoretiska kunskapsmål som kan 

uppnås på annat sätt, exempelvis genom SK-kurs, seminariedeltagande, diskussioner i samband med 

handledning samt auskultation och studiebesök. 

För att uppnå delmålen i socialpediatrik, barn som far illa, krävs kunskap om olika faktorer som 

påverkar hälsan hos barn inklusive sociala orsaker till ohälsa och sjukdom. Checklistan innehåller 

tydliga krav på kunskap och erfarenhet av samverkan, både med verksamheter inom hälso- och 

sjukvård och med andra myndigheter. Delmål i checklistan specificerar krav på färdigheter kring 

förebyggande insatser för att hindra att barn far illa samt kring barnet som rättighetsbärare.  

Det ursprungliga förslaget mailades tillsammans med en beskrivning av checklistans syfte 2021-03-31 

till 32 ST-utbildningssjukhus eller studierektorsadresser för ST utbildningen i pediatrik i Sverige. I 

mailet efterfrågades synpunkter på innehåll och lokala möjligheter för måluppfyllelse. En påminnelse 

skickades till de som inte svarat, med sista svarsdatum 2021-05-31. Svar inkom från totalt 14 

studierektorer, några med ansvar för mer än ett utbildningssjukhus. Föreliggande dokument har 

reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
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Socialpediatrik  
Barn som far illa 

Teoretisk kunskap Klinisk erfarenhet 
Basal 
 

Fördjupad 
 

Detaljerad Observerat 

 
Handlagt med 
handledning 

 

Handlagt 
självständigt  

 
Fysisk barnmisshandel  1, 2 1, 2   1, 2  

Spädbarnsmisshandel  1, 2 1, 2  1, 2   

Barnmisshandel genom 
sjukvårdsinsatser 

  1, 2  1, 2   

Omsorgssvikt   1   1  

Sexuella övergrepp   1, 2   1, 2  

Hedersrelaterat våld och 
förtryck 

  3     

Samverkan med socialtjänst Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 4 4    4 

Läkarundersökning enligt LVU   4    4 

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst   4    4 

Samordnad individuell plan - SIP    5   

Samverkan vid brott mot 
barn 

Barnahus 4, 6    4, 6   

Rättsmedicinsk undersökning 4   4   

Samverkan kring prevention Samverkan med barnhälsovård, elevhälsa och 
ungdomsmottagning 

 7    7 

Barnet som rättighetsbärare Barnkonventionen  8     

Journalföring och sekretess Låsning, försegling och blockering av journalen 
via nätet och 1177-konto  
Dolda journalmallar 

 9   9  

Gul markering: Mål för specialistutbildning, barn- och ungdomsmedicin  

Röd markering: Mål för delmål socialpediatrik, barn som far illa, under ST utbildning i barn- och ungdomsmedicin (nödvändigt för jourtjänstgöring) 
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1. Fördjupad teoretisk kunskap om olika former av barnmisshandel.  

Genomgå webutbildning ’’Basprogram om våld mot barn’’ från nationellt kunskapscentrum Barnafrid. 
Kunskap om tvärprofessionella barnskyddsteam.  
Kunskap om traumamedveten vård. 
Kunskap om faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå som medför ökad risk för att barn far illa. 
Kunskap om konsekvenser av våldsutsatthet för barns hälsa och risker för framtida fysisk och psykisk ohälsa.  
Kunskap om samhällets stödfunktioner för barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
 

2. Kunskap om nationella riktlinjer för utredning av spädbarnsmisshandel, fysisk misshandel och sexuella övergrepp.  
Kunskap om utredning av misstänkt barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. 
 

3. Kunskap om olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Vikten av att agera vid misstanke.  
Kunskap om könsstympning. 
 

4. Kunskap om de viktigaste delarna av socialtjänstlagen: anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ SoL, samverkansskyldighet och sekretess.  
Kunskap om läkarundersökning enligt 32§ LVU samt hälsoundersökning av barn i samhällsvård på begäran av socialtjänsten (2017:209, HSLF-FS 
2019:19).  
Kunskap om möjligheten att polisanmäla vid misstanke om brott mot barn. Basal kunskap om rättsmedicinsk utredning och rättsintyg. 
 

5. Delta i möte mellan myndigheter för samordnad individuell vårdplanering (SIP). 
 

6. Medverka vid samråd i Barnahus: samverkan kring brottsutsatta barn mellan socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård. 

 

7. Kunskap om betydelse av samverkan med övriga hälsofrämjande verksamheter i samhället kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
Kunskap om betydelsen av preventiva insatser för att förebygga att barn far illa. 
 

8. Kunskap om FN:s barnkonvention och dess betydelse för barnet som rättighetsbärare. 
 

9. Kunskap om åtgärder som kan begränsa vårdnadshavares tillgång till journal via nätet och andra IT-system.  
Kunskap om dolda journalmallar: journalanteckningar är ej synliga i journal via nätet. 


