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Svar på interpellation 2004:43 av Margareta Herthelius (fp) om
barnkonventionen avspeglas i vården
Margareta Herthelius (fp) har ställt följande frågor:
1. Anser du att barn till missbrukare och psykiskt sjuka får tillräckligt stöd av
sjukvården?
2. Kommer du vidta några åtgärder för att förbättra stödet från sjukvården?
Som svar vill jag anföra följande:
Inom beroendecentrum arbetar man på olika sätt för att förbättra situationen i
missbrukarfamiljen. Målsättningen är att fler inom bereoendecentrum skall ha ett
familjeperspektiv i behandlingsarbetet. Därför finns sedan ett år tillbaka ett familje
– behandlingscentrum där det bedrivs utbildning av familjeterapeuter motsvarande
20 universitetspoäng.
Inom beroendecentrums vårdutbud finns det några enheter som specifikt arbetar
med barnen. Målsättningen med detta arbete är att dels öka kompetensen och
medvetenheten samt att sprida de erfarenheter som dessa projekt och program ger
upphov till. Inom EWA, som är kvinnoprogrammet så har det fokuserats på små
barn till kvinnor med missbruksproblematik. Programmets syfte är att
uppmärksamma överföringen av missbruksproblem mellan generationerna och
försöka förstå hur sådana mekanismer kan brytas. Att växa upp i en
missbruksfamilj är den främsta orsaken till att eget missbruk uppstår, varför det är
särskilt angeläget att uppmärksamma möjligheterna att bryta en sådan utveckling.
Det finns också verksamhet vid den familjesocia la enheten vid Huddinge sjukhus
som riktar sig till gravida kvinnor med missbruksproblematik. Diskussioner pågår
om att utvidga familjesociala enhetens ansvar till att även omfatta stöd till nyblivna
mammor under de första 12 månaderna.
Vid Maria Ungdom finns ett program för ungdomar i riskmiljö. Programmet
vänder sig i stor utsträckning till ungdomar som själva vuxit upp i
missbruksmiljöer och som har ett riskbeteende.
När det gäller barn till psykiskt sjuka så har denna grupp uppmärksammats under
flera år i de flesta vårdöverenskommelser med vuxenpsykiatrin. Beställaren har på
flera olika sätt följt upp hur man från psykiatrins sida bevakar detta. Inom ramen
för SLL:s arbete med barnkonventionen kommer det att bildas en arbetsgrupp som
skall arbeta med perspektivet ”barn som anhöriga till patienter” i vården (föräldrar,
syskon och anhöriga). Arbetsgruppen skall komma med förslag på hur vården kan
bli bättre på att se barnen och tankar finns om någon form av utbildning för
vårdpersonalen. Utbildningen skall bygga på de erfarenheter som finns av
barnombud inom psykiatrin.

Inom samhällsmedicin pågår ett projekt där man i ett första steg genomfört en
inventering av de positiva erfarenheter som idag finns inom SLL. Steg 2 i projektet
är att utvärdera tre olika gruppverksamheter för åstadkomma en utveckling av
pedagogiska metoder för att främja psykisk hälsa hos barn med en psykiskt sjuk
förälder. För närvarande pågår också ett arbete med att ta fram enhetliga
avtal/vårdöverenskommelser för allmänpsykiatrin. I detta avtal som skall tillämpas
i hela länet kommer just barn till psykiskt sjuka att uppmärksammas.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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