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Interpellation till Jonas Anderson (fp), ordförande i Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 

Interpellation om vård för 

ensamkommande flyktingbarn 

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av asylsökande vilket kan hänvisas till 
den ovanligt oroliga världssituationen som råder. Enligt Statistiska Centralbyrån sökte ca 
7000 ensamma barn på flykt asyl Sverige 2014 vilket var 83% fler än året före. Till det ska 
läggas de barn och ungdomar som kommer tillsammans med sin familj. Prognosen för detta år 
är att siffran kommer öka ytterligare.  

Enligt Migrationsverkets akter hade 61 % av de ensamkommande barn som anlände till 
Göteborgsregionen själv blivit utsatta för våld, 33 % bevittnat våld mot en annan person, 19 
% bevittnat någon dödas och 40 % av barnen hade upplevt krig på nära håll. 11 % av 
flickorna uppger att de utsatts för våldtäkt och 21 % hot om tvångsgifte.   

Flyktingbarnteamet i Gamlestaden är en unik verksamhet utifrån att man har både barn- och 
ungdomsmedicinsk och barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. De riktar sig till barn och 
ungdomar 0-18 år med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha koppling 
till migration och flyktingskap. De erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar och ibland hela 
familjen. De har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, 
flyktingskap och trauma.   

En stor del patienterna på Flyktingbarnteamet har inte permanent uppehållstillstånd. Frågor 
som rör barnets, eller anhöriga till barnets, asylprocess ofta ”överskuggar” ofta andra 
problemområden. Även barn som visade tecken på posttraumatisk stress, PTSD, och 
depression vill ofta först och främst ha hjälp med praktiska frågor som rörde vardagen i 
Sverige eller hjälp med sin juridiska process. Man kan därför konstatera att det är av yttersta 
vikt att vårdpersonal som möter de ensamkommande barnen är kunniga om både 
traumabehandling och asylprocessen och lägger upp stöd och behandling utifrån barnets 
position i denna process.   

När jag under detta år varit i kontakt med Flyktingbarnteamet har det framkommit att de ser 
en kraftig ökning av remisser och de har därför varit tvungna att kraftigt begränsa det 
geografiska upptagningsområdet samt sitt uppdrag att sprida kunskapen vidare. Detta i ett 
läge när de behövs mer än någonsin.  

Barn på flykt finns i alla våra kommuner just nu och de har rätt till en jämlik vård vilket de 
idag inte garanteras i vår region.  

Barnkonventionens 39:e artikel lyder:   



”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och 

psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon 

form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. 

Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar 

barnets hälsa, självrespekt och värdighet.”  

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till Jonas 

Andersson 

1. Hur tillgodoser ni att dessa barn och ungdomar får den vård de behöver och har rätt 
till?  

2. Har ni planer på att starta liknande team som flyktingteamet i Gamlestaden på fler 
ställen i regionen? 

3. Anser du att Västra Götalandsregionen idag lever upp till barnkonventionens 39:e 
artikel? 
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