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§ 164 

Motion 1-2022 om att fånga upp barn 
som far illa 
Dnr 119-2022 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen håller med motionären om behovet av en evidensbaserad 
metod för att fånga upp barn som far illa i hemmet och föreslår därför ett 
införande av metoden Child check på länets alla akutmottagningar. Det är av 
största vikt att även införa metoden inom ambulanssjukvården då dess per-
sonal möter våldsutsatta familjemedlemmar på plats i hemmet. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår att regionfullmäktige skall besluta att: 

 Utbilda akutpersonal i Child check som ett hjälpmedel i det dagliga ar-
betet. 

 Införa screeningmetoden Child check på länets akutmottagningar. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V), Johannes Sundelin (S) och Marianne Sandström (SD) 
föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 
regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Bakgrund  
Via screeningmetoden Child check kan vårdpersonal fånga upp barn som far 
illa i hemmet. Metoden är vetenskapligt utvärderad i Nederländerna där man 
visat att den är känslig och säker. 

Metoden, som först utvecklades i Nederländerna och är spridd i världen, 
innebär att alla vuxna som söker vård på akuten får frågan om de har barn 
under 18 år. Om svaret är ja, används en checklista  

Om den vuxna bedöms ha någon av tre riskfaktorer, som våld i nära relat-
ioner, förgiftning eller missbruk eller svår psykisk ohälsa – ska vårdpersonal 
rutinmässigt göra en orosanmälan och informera socialtjänsten om dessa 
förhållanden. 
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Sedan i januari 2020 har metoden testas på vuxenakuten vid Skånes universi-
tetssjukhus i Lund. Resultatet blev att mottagningen under 2020 gjorde tre 
gånger fler orosanmälningar till socialtjänsten, jämfört med tidigare år. 

Resultaten har lett till att akutmottagningarna i Lund och Malmö har beslutat 
att permanenta Child check som screening och blir därmed först i landet. 

Ekonomi 
Kostnader för utbildning av samtlig akut- och ambulanssjukvårdspersonal 
och OH-kostnader föreslås tas från nationella medel och därmed ej belasta 
verksamheterna. 

Jämställdhetsperspektiv 
Beslutet är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. 
Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en 
kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Kvinnor utsätts för 
grövre och mer systematiskt våld, i våld i nära relationer. Viktigt att ha med 
sig att är att det finns grupper i samhället som kan ha en dubbel utsatthet. 
Den extra utsattheten kan omfatta både det våld som utövas, men även 
handla om vilka möjligheter personen har att söka stöd och hur personen 
möts av samhället. Exempelvis kan det röra barn med funktionsnedsättning, i 
missbruk eller beroende, som lever i en hederskontext samt barn på flykt. 

Sexuellt våld drabbar främst flickor och kvinnor, där yngre kvinnor och 
flickor är mer utsatta för sexuellt våld. 

Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvårdens personal har kunskap om hur 
de ska upptäcka, bemöta och hjälpa alla våldsutsatta, oavsett ålder och kön.  

Barnrättsperspektiv 
Beslutet är uppenbart för barnets bästa.  

Bilagor: 
Motion 1-2022 om att fånga upp barn som far illa i hemmet. 
Barnkonsekvensbedömning. 
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