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Angående användning av mallen ”barn som närstående” i
förälderns/den vuxnes patientjournal
Avsikten med dokumentationen i denna mall är att det tydligt ska framgå att barn som närstående
eller anhöriga enligt 5 kap. 7 § HSL har uppmärksammats, vilken åtgärd som vidtagits och vilken
planering som finns. Syftet är också att kunna hämta utdata för uppföljning på organisationsnivå.
Det är viktigt att behålla fokus på just information, råd och stöd enligt ovanstående paragraf och
undvika bedömnings- och behandlingsfokus när det gäller barnet. Skulle däremot barnet för egen del
vara i behov av vård och behandling upprättas en journal i barnets namn på den enhet där insatsen
ges.
För ytterligare dokumentation angående patienten kan vid samma vårdtillfälle/mottagningsbesök
annan mall än denna behöva användas och övrig diagnosregistrering och DRG-gruppering sker då i
den.
Obs ”barn som närstående”-mallen ska användas som en egen mall, nedanstående KVÅ-koder ska
registreras i den och mallen får inte tas in under annan mall.
Användning av mallen
Dokumentationen knyts till vårdtillfälle/vårdkontakt/mottagningsbesök och mallen hämtas vid ”Lägg
till fler alternativ”.
 Ange antal barn under 18 år.
 Ange barnens födelseår, ett efter ett. Efter att du skrivit in ett barn klickar du på ”kopiera
sökordsstruktur” i mallträdet och sedan dialogrutan ”kopiera sökordsstruktur” samt fortsätter
att skriva varje barns födelseår ett efter ett. I fritextfältet kan eventuella anteckningar göras,
exempelvis barnets namn, speciella behov eller liknande.
 För rubriken ”utförda åtgärder” finns fasta val men det finns också möjlighet att skriva mer i
fritextfältet.
 För rubriken ”planering” finns också fasta val och även här kan du vid behov skriva mer i
fritextfältet.
 ”Diagnos”. Här anger du en av de tre KVÅ-koder som är adekvata när det gäller ”Barn som
närstående”:
- DU055 Samtal med vuxen patient om minderårigt barns behov och möjlighet till stöd
- DU056 Samtal med vuxen patient och berört minderårigt barn om barnets situation och
behov
- DU057 Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och
behov.
Ange även huvuddiagnos för patienten.



Att enbart överlämna skriftlig information, exempelvis en broschyr, föranleder inte registrering
av KVÅ-kod. Om däremot informationen överlämnats som en del av ett samtal kring barn som
närstående, ska samtalet KVÅ-kodas.
Allteftersom åtgärder kring barn som närstående görs, kan fler KVÅ-koder registreras i mallen.

