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Barnombud i psykiatrin uppdrag och 

samordning

Om Barnkonventionen

Landstingsstyrelsen fattade i juni 2001 ett beslut att barnkonventionen 

skall genomsyra arbetet både för medarbetare och beslutsfattare och 

att verksamheterna skall i sin planering ha uppföljning och barnets 

bästa i fokus.

Varje verksamhetschef uppmanades utse barnombud på alla enheter 

och aktiviteter i nätverk skall organiseras. 
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Lagstiftning från 1 januari 2010

Enligt 2 g § HSL ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barns 

behov av information, råd och stöd när en förälder eller annan 

vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med     

• har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning

• allvarlig fysisk sjukdom eller skada

• missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel

• oväntat avlider 



menti.com

16 59 48



Barnombudens uppdrag

- rutinen 

”Barn som anhöriga”

• Barnfrågor– en stående punkt på APT för information från barnombudet, 

presentera ny information rörande barn som anhöriga, frågor kring soc. 

anmälan osv.

• Följ upp hur arbetet med rutiner som finns mottagningen fungerar, 

påminna om barnchecklistan vid bedömning av nya  vuxna patienter, KVÅ-

kodas samtal?

• Enhetschefen ansvarar för uppföljning!
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• Syftet med metoden är att  

stärka föräldraskapet och 

stödja barnets utveckling.

• Föra barnen på tal har sin grund i 

förståelsen av hur ens sjukdom 

påverkar föräldraskapet för 

barnen/ungdomen, samt 

kunskapen om hur viktigt det är att 

föräldern kan stödja barnets och 

ungdomens utveckling.                                                                                                        

Föra barnen på tal
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Film 

Nka: Nationellt konskapscentrum för anhöriga 

Barn som anhöriga 

www.anhoriga.se

http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/filmer-om-

psykisk-ohalsa-i-familjer/sofias-mamma-lider-av-depression/

http://www.anhoriga.se/
http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer/sofias-mamma-lider-av-depression/


Förälderns ohälsa och 

familjens vardag

• Samvaron och samspelet förändras

- föräldern har svårare att visa närhet

- gemensamma samtalen minskar

- vem lyssnar till barnet?

- delaktighet i barnens liv minskar



menti.com

87 26 65



Förälderns meddelande till barnen

• Mitt mående beror på min sjukdom.

• Mitt bekymmer beror inte på dig.

• Jag tar hand om mig själv genom att…

• Det är viktigt för mig att du går i skolan.

• Det är viktigt för mig att du träffar dina vänner, håller på 

med dina intressen.

• Det är viktigt att du träffar din pappa/mamma.

• Kom och prata med mig när du vill, om du undrar något.



BUSA -Barn & unga som anhöriga

• Projekt som drivs av Folkhälsomyndigheten 

• Primär målgrupp för projektet är socialtjänster och psykiatri 

i Region Örebro län samt verksamheter som ger stöd till 

barn och unga i länet.

• Syfte: Upprätta en Handlingsplan för att systematisera och 

skapa ett långsiktigt och hållbart arbete med barn och unga 

som anhöriga inom Ätstörningsenheten, Region Örebro 

län. 

• Folkhälsoutvecklare, Johanna Karlsson, arbetsgrupp från 

enheten   



Barn som anhöriga till förälder med 

ätstörning

• Likt psykisk sjukdom generellt påverkas barn i hög grad 

både direkt och indirekt när en förälder lider av en 

ätstörning.

• Det finns studier som visar att det finns ett starkt samband 

mellan en ätstörning hos en förälder och en ätstörning hos 

barn.

• Dessa studier berör främst mödrar som lider av en 

ätstörning (Behar & Arancibia 2014; Bould et al 2015; 

Barnett, Buckroyd & Windle 2005; Lewis, Katsikitis & 

Mulgrew 2015).  



Living with a sibling who suffers from 

an eating disorder 

- an interview study
Carina Callio, Sanna Aila Gustafsson

Psychiatric Research Centre, Örebro County Council

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108610/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108610/


• barn och ungdomar ofta känner mycket oro och 

nedstämdhet

• de får ta ett stort ansvar hemma

• känner sig ofta åsidosatta, saknar stöd

• är i riskzon för att utveckla egna psykologiska problem   

Forskning: Dimitropopulos, Klopfer,Lazer

& Schacter, 2009



Resultat:

• Ungdomarna kände mycket oro och ilska och att deras 

vardag blev påverkad

• Om familjen klarade av att skapa ett öppet och tillåtande 

familjeklimat så kunde de negativa effekterna av 

ätstörningen minskas

• Behandlingen kunde leda till att familjen kom varandra 

närmare känslomässigt 

• Bra matstruktur kan också komma det friska syskonet till 

nytta 

• Systrarnas vardag blev mer påverkad än brödernas.



Pågående kvantitativ syskonstudie på 

mottagningen sedan våren 2016  

• Enkät som handlar om hur ungdomen ser på sin 

delaktighet i syskonets vård och behandling

• Ungdomens egna känslor och upplevelser kring sitt 

syskons sjukdom

• Självskattningsformulär om ungdomens egen hälsa 

• Vilket stödbehov har ungdomen för egen del 

• Projektansvarig Sanna Aila Gustafsson



Metod:

• En enkät delas ut till familjer som påbörjar behandling där 

det finns syskon i åldern 13-19 år

• Vi vill ha in ca 50 svar

• De som anger att de vill ha mer information om studien 

kommer att kontaktas

• Projektet har etikprövats och resultaten är tänkta och 

planeras som ett vetenskapligt arbete. 



Forskningsprojekt om ungdomars 

upplevelser av att leva med ett syskon 

med ätstörning 

Datainsamlare för projektet

Carina Callio

Socionom leg psykoterapeut, Ätstörningsenheten   

carina.kallio@regionorebrolan.se

Projektledare

Sanna Aila Gustafsson

Socionom leg psykoterapeut, kliniskforskare på UFC

Region Örebro län 

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se 


