Interpellation av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörig
Barn är ömtåliga och har speciella behov av skydd och stöd. De skall inte betraktas som
miniatyrupplagor av vuxna utan individer med egna unika behov.
Många allvarliga sjukdomar/skador hos föräldrar kan utgöra en riskfaktor för barnets
utveckling och framtida liv. Socialstyrelsen har vid en grov uppskattning kommit fram till att
över 20 % av de vuxna som behandlas inom Hälso- och sjukvården har minderåriga barn och
att omkring
7 % av alla barn och ungdomar kommer någon gång under uppväxten att få uppleva att en av
deras föräldrar får en psykisk sjukdom som kräver behandling i slutenvård.
Då en förälder kommer i en mer eller mindre akut kris glöms inte sällan barnen/ungdomarna
bort. Barn till psykiskt sjuka, till missbrukande, till föräldrar som blivit allvarligt skadade i
olyckor, till döende eller på annat sätt allvarligt sjuka föräldrar, kan få bestående psykiska
men av den bristande trygghet som förälderns tillstånd kan innebära. Det är viktigt att de får
information, stöd och möjlighet att uttrycka sina tankar för att bearbeta och förhålla sig till
situationen. Oftast finns den andre fö räldern till hands, men vuxna måste inse vikten av
barnets/ungdomens behov att förstå och bearbeta sina upplevelser.
Vuxnas perspektiv genomsyrar i stort sett alla områden. Vårdpersonal som arbetar med vuxna
känner ofta att de inte har kunskap om hur man samtalar med barn/ungdomar och skjuter ofta
över ansvaret till socialtjänsten, men sekretess mellan organisationer och misstänksamhet och
brist på förtroende mot myndigheter hos patienten, kan ofta bygga upp hinder för att
barnens/ungdomarnas uppenbara behov av stöd tillgodoses.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
-

Finns det någon utarbetad policy för bemötande av familjer med barn/ungdomar där
en förälder/vårdnadshavare drabbas av allvarlig sjukdom/skada?

-

Hur ser samarbetet över gränserna inom hälso- och sjukvården och med kommunernas
socialtjänst när det gä ller dessa barn/ungdomar?
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