Svar på motion - Motion - Inrätta Barnskyddsteam
I en motion föreslår Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili Andrén och Lars
Österberg(samtliga KD)
-

att Region Gävleborg inrättar barnskyddsteam

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
De barnskyddsteam som finns idag runt om i landet arbetar på olika sätt och är
organiserade på olika sätt men har alla som mål att stärka hälso- och sjukvårdens
arbete kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Den utgångspunkten finns
också i Region Gävleborg.
I länet finns Barnahus Gävleborg som är ett samarbete mellan länets tio
kommuner (socialtjänster), polisen, åklagarmyndigheten och Region Gävleborg.
På Barnahus Gävleborg arbetar olika professioner med: rådgivning/konsultation,
samråd, samordning av insatser, brottsutredningar, läkarundersökningar.
Inom Barn- och ungdomssjukvården har alla läkare inom kliniken fått särskilt
utbildning av rättsmedicinsk expert. Klinikens medarbetare har genomgått ett
flertal utbildningar tillsammans med personal från socialförvaltningen och
polis/åklagare för att klargöra ansvar, samt uppgifters utförande för att öka
smidigheten och säkerhet i handläggning och utredning av misshandel/sexuella
övergrepp. Allt detta görs med fokus på barnets bästa och det tas stora hänsyn till
att barnet behöver förberedas inför undersökningar utifrån ålder och mognad.
Familjehälsan har haft ett treårigt projekt med ”Barnahus” som bland annat
fokuserat på hur verksamheten följer upp och numera erbjuder uppföljningstid till
den utsatta patienten/familjen och en besökstid för barn/unga inom barn och
familjehälsan, alternativt inom ungdomsmottagningen. Även Familjehälsan har
satsat mycket på kompetensförsörjning av behandlingsmetoder för ett bra
omhändertagande. Man har även antagit ett nytt vårdprogram för målgruppen som
berör primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin för stegvis god vård.
Det finns idag även ett strategiskt stöd i barnrättsfrågor inom Region Gävleborg.
Barnrättsstrategerna har sin organisatoriska tillhörighet i Hållbarhetsförvaltningen, avdelning Folkhälsa och Hållbarhet men arbetar som stöd till hälsooch sjukvårdsledningen med bland annat kunskapshöjande insatser som en del i
att stärka vårdens medarbetare med att orosanmäla vid misstanke om att ett barn
far illa.
Denna strategiska resurs ansvarar för att det finns rutin, checklista och
anmälningsblanketter som ska ge stöd till samtliga av hälso- och sjukvårdens
verksamheter i Region Gävleborg. En ny rutin är också upprättat för handläggning
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av misstänkta sexuella övergrepp. Diskussioner förs med andra kliniker som kan
involveras som exempelvis kirurg- eller ortopedklinikerna.
De olika åtgärder som redovisas ovan anser nämnden hanterar den problematik
som motionen tar upp, varför den anses besvarad.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Att motionen är besvarad
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