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Dålig kunskap om vården för placerade
barn
Antalet barn som placeras utanför hemmet av socialtjänsten har ökat stadigt
de senaste åren. Samtidigt är kunskapen liten om hur barn har det under
vårdtiden, liksom vilka effekter som placeringen får på lång sikt. Det visar en
ny rapport från UNICEF om barn och samhällsvård.
Rapporten ”Barn och samhällsvård – Vad vet vi om institutions- och
familjehemsvården?” visar att barn lämnas till en samhällstjänst där det
saknas kunskap om huruvida behandling och rehabilitering fungerar som det
är tänkt. Snarare pekar fakta på att det i flera avseenden går sämre för
placerade barn i vuxen ålder, än för barn i andra utsatta grupper.

- De barn som drabbas är de som är allra mest utsatta i vårt samhälle. Det är
mycket allvarligt att insatser som är helt avgörande i ett barns liv, sätts in
trots dålig kunskap om effekterna, säger Christina Heilborn, chefsjurist vid
UNICEF Sverige.
År 2013 befann sig 32 500 barn någon gång under året i samhällsvård. Enligt
Socialstyrelsens statistik har antalet dygnsplaceringar för barn och unga
fortsatt att öka, liksom antalet LVU-placeringar. Antalet placerade barn
förväntas dessutom öka markant på grund av det stora antalet
ensamkommande barn som kom till Sverige under förra året.
Men trots den ökande trenden visar rapporten, som har tagits fram av
forskare vid Stockholms universitet på uppdrag av UNICEF Sverige, att
kunskapen är mycket liten om huruvida samhällsvården har positiva effekter
för barnen, eftersom det råder brist på utvärdering. De studier som trots allt
har gjorts pekar på att placerade barn har sämre tillgång till hälso- och
sjukvård, skolgång och välfärd.
Rapporten visar att det är vanligt att vården avbryts i förtid inom de första
åren. Nästan var tredje ungdomsplacering och nästan var sjätte placering för
yngre barn slutar i ett sammanbrott inom en femårsperiod. Skälen för detta
kan variera, men innebär ofta att skolgången avbryts för barnet, vilket på sikt
kan få allvarliga konsekvenser.
- Vi vet att utbildning är den enskilt viktigaste kompenserande faktorn för
utsatta barn, och därför är det helt avgörande att ansvariga myndigheter
satsar på att se till att skolgången fungerar för barnen.
- Samhället har ett särskilt ansvar för de barn som är omhändertagna, och
måste därför se till att de får sina rättigheter tillgodosedda, säger Christina
Heilborn.
För att förbättra situationen för barn som är placerade av socialtjänsten
föreslår UNICEF Sverige följande åtgärder:
•

•

Barn i samhällsvård måste själva få ökat inflytande och
delaktighet i vårdens utformning och sin livssituation i
allmänhet. Idag fattas många beslut ovanför barnens huvuden.
Alla barn måste få en likvärdig hälsovård och utbildning med hög

•

kvalitet, oavsett social bakgrund.
Ökad samverkan mellan myndigheter som socialtjänst, hälsooch sjukvård samt skola, med barnets behov och rättigheter i
fokus.

För ytterligare information, kontakta:
Christina Kerpner, pressansvarig UNICEF: 08-692 25 18 eller 070-37 07 445,
christina.kerpner@unicef.se

Om UNICEF
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla
barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång
sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara
för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det
handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent
vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld,
övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först,
oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för
barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.
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