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Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Alla tiders 

föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38). 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslagen till förändringar i 

föräldrabalken och bedömer att dessa medför en mer likvärdig och jämlik hälso- 

och sjukvård genom att barnets rättigheter stärks oavsett familjekonstellation. 

Samtidigt som det är viktigt att det tydligt framgår i folkbokföringen, vars 

uppgifter överförs till journalsystemet, vem som är vårdnadshavare för att 

exempelvis få ta del av uppgifter kring barnet. Om en föräldrafullmakt ska 

tillämpas behöver även denna kunna synliggöras i journalsystemet via 

folkbokföringen. Möjligheterna för detta behöver undersökas.  

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslagen till förändringar i 

föräldrabalken, som man uppfattar utgår från barnens bästa utifrån 

barnkonventionen. Förslagen får positiva konsekvenser för barnen då 

förändringarna som föreslås i den föräldraskapsrättsliga regleringen innebär att 

barns rätt till sina föräldrar stärks. Dessutom blir dessa regler lika för alla barn 

oavsett familjekonstellation. Region Jönköpings län bedömer att förslagen till 

ändringar i föräldrabalken medför en mer likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård 

genom att barnets rättigheter stärks oavsett familjekonstellation.  

 

Enligt utredningen ska förslaget om föräldrafullmakt inte innebära att regionerna 

påförs några nya obligatoriska uppgifter. Det kommer inte heller finnas en 

skyldighet att godta en föräldrafullmakt. För hälso- och sjukvården är det viktigt 

att det tydligt kan framgå i barnets journal vem som är vårdnadshavare och 

därmed vem eller vilka som får ta del av uppgifter kring barnet. Detta är även 

viktigt i digitala plattformar som 1177 och Journalen via nätet. Det kan 

exempelvis ha betydelse vid bokning, avbokning och ombokning av besök.  
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Om Region Jönköpings län väljer att anpassa sina verksamheter för att kunna ta 

emot föräldrafullmakter, behöver en utredning ske kring möjligheten för att via 

folkbokföringen kunna överföra och tydliggöra detta i journalsystemet.  
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