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Bakgrund
 Ibland finns behov av utökat stöd under graviditeten och samordnade
insatser mellan olika aktörer till skydd för ett väntat barn
 Barnskyddsteamet VGR har uppmärksammat behov av gemensam
riktlinje
 Rutiner om samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård vid
oro för väntat barn har funnits i delar av VG, men en gemensam och
heltäckande riktlinje har saknats.
 Vårdsamverkan Västra Götalands (VVG) gav 2018 uppdrag att ta fram
en länsgemensam riktlinje

Uppdrag från Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)
 Att ta fram en riktlinje med en gemensam arbetsmodell för att
tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning utifrån det väntade
barnets skydd och behov
 Att tydliggöra parternas ansvar och kommunikation såväl inom den
egna organisationen som mellan myndigheterna
 Att stärka den redan etablerade samverkan som finns i länet
 Att ta fram förslag på gemensam implementeringsmodell
 Att ta fram förslag på uppföljning

Partsgemensam arbetsgrupp
 Processledare
 Fem representanter från VG:s olika kommunalförbund samt en från
Göteborgs Stad företrädande socialtjänsten
 Fem representanter från VGR
 Har sedan dec. 2018 arbetat fram en länsgemensam riktlinje om
samverkan vid oro för väntat barn

Riktlinjens innehåll
Oro för det väntade barnet kan exempelvis handla om den gravidas,
partners/medförälders eller annan närståendes:
 Substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller alkohol
 Psykisk ohälsa/sjukdom
 Somatisk sjukdom
 Kognitiv eller annan funktionsnedsättning
 Sociala problem
 Våld i nära relation eller hedersrelaterat våld
 Levnadsförhållanden i övrigt

Riktlinjens innehåll
Riktlinjen utgår från en arbetsmodell för samverkan vid oro för väntat
barn. Arbetsmodellen har två alternativ:
 Alternativ 1: Den gravida önskar själv stöd och hjälp från den andra
parten och samtycker till att en kontakt tas
 Alternativ 2: Den gravida samtycker inte till att en kontakt tas
Huvudfokus i de två alternativen är:
Under vilka omständigheter får sekretessbelagd information lämnas
mellan huvudmän
En samordnad plan för det väntade barnet ska upprättas

Offentlig och enskild verksamhet
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL):
”Sekretessbelagda uppgifter lämnas endast mellan hälso- och sjukvård
samt socialtjänst som är i offentlig regi. Beträffande uppgiftslämnande
till enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten
måste sekretessreglerna i övrigt tillämpas”.

Spridning och implementering av riktlinjen
 Riktlinjen antagen vid VVG:s sammanträde 10 februari 2020.
 Riktlinjen gäller fr.om. 15 februari 2020 t.om 31 december 2023
 Koncernkontoret och Barnskyddsteamet VGR ansvarar för spridning av
riktlinjen under 2020
 Områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive
vårdsamverkansområde ansvarar för implementering och uppföljning av
riktlinjen, samt för framtagande av lokala rutiner.
 Koncernkontoret och Barnskyddsteamet VGR för under våren 2020 dialog
med delregionala vårdsamverkansområden om lokal implementering av
riktlinjen
 Digital konferens 10 september – anmäl dig i Regionkalendern

Lokal spridning och implementering
 Områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive
vårdsamverkansområde ansvarar för implementering och uppföljning av
riktlinjen, samt för framtagande av lokala rutiner.
 Hur görs det på bästa sätt?
- Vilka strukturer finns redan upparbetade lokalt?
- Vilka nyckelverksamheter borde träffas och ta fram en lokal rutin?
- Arbetsgrupper? Chefsmöten? Konferenser?
 Behövs stöd från oss?
- Material för presentation och diskussion
- Film

Vid frågor om riktlinjen kontakta:
tina.andersson@vgregion.se
0700-206429

