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Barn som far illa

• Omsorgsvikt

• Psykisk misshandel

• Fysiskt våld

• Sexuella övergrepp

• Barn som upplever/bevittnar våld i hemmet

• Barn som anhöriga

• Hedersrelaterat våld och förtryck

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser



Det vi vet om hälsobehov hos barn som är placerade

Ohälsan verkar vara lika oavsett om placeringen är frivillig eller ofrivillig.



Det vi vet om hälsobehov hos barn som är placerade

Större behov av hälso- och sjukvårdsresurser på grund av

• fysiska hälsoproblem

• psykiska hälsoproblem

• utsatthet

• negativa livhändelser

• trauma



Det vi vet om hälsobehov hos barn som är placerade

Dessa barn får inte ens adekvat tillgång till den förebyggande hälsovården
som erbjuds alla.

BVC

Elevhälsan

Folktandvård



Hälsofams uppdrag

• Bedömning av fysisk och psykisk hälsan hos alla barn 0-17 år från 

Uppsala län i samband med placering enligt LVU eller SoL.

• Folktandvårds uppdrag bedömning av tandhälsa.



Hälsofam och barnskyddsteam

Hälsofam mottagning i Uppsala

• 2 sjuksköterskor

• 1 psykolog

• 2 barnläkare

• 1 medicinsk sekretarare

Barnspecialistmottagningar i länet på sikt…



Hälsoundersökning på Hälsofam

• Team-approach

• Fysisk undersökning och utvecklingsbedömning av barnläkare tillsammans 

med barnsjuksköterska

• Psykologisk bedömning av barnpsykolog

• Genomgång och sammanfattning av tidigare journal

• Rapport om barnets hälsotillstånd och behov till socialtjänsten

• Remisser till rätt instans



Uppföljning på Hälsofam

• I genomsnitt två återbesök under första året utifrån barnets behov

• Uppföljning erbjuds även om SoL eller LVU upphävs



Hälsofam och barnskyddsteam

• Traumamedveten verksamhet

• Kännedom om alla typer av misshandel och försummelse med insikt om 

polyviktimisering

• Skyddad journal



Principer för hälsovård för barn som är placerade

• Planera för mer frekventa hälsovårdskontakter

• Förstärka barnets deltagande

• Uppmärksamma barnets berättelse



Principer för hälsovård för barn som är placerade

• Utbilda barnet, familjehems/biologiska föräldrar och handläggare om hälsa

• Förstå barnets beteende utifrån en kontext av trauma och toxisk stress

• Främja Resilience - fokusera på barnets stykor och skyddsfaktorer


