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Barnets rätt - policy
Inledning
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade
konventionen i juni 1990. Sverige har därmed förbundit sig att respektera principerna och vidta
alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.
Policyn för barnkonventionen antogs av landstinget i Uppsala län år 2000 och har reviderats 2005,
20101 och 2013 (CK 2012–0184, §33). I januari 2017 upphörde landstinget och Region Uppsala
bildades. I den fortsatta texten används begreppet Region Uppsala.
Av policyn framgår att målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och få
möjlighet till utveckling och trygghet, delaktighet och inflytande. Målet överensstämmer med
principerna i FN:s barnkonvention om barnets rättigheter som innebär att barnet sätts i fokus vid
beslut och åtgärder och att dessa prövas utifrån ett barnrättsperspektiv 2.

Mål och syfte
Policyns mål och syfte är att barnets rättigheter ska förverkligas på regions-, förvaltnings- och
verksamhetsnivå.

Region Uppsalas policy för att förverkliga barnets rättigheter
Grunden för Region Uppsalas policy är FN-kommitténs fyra principer för barnkonventionen:
1. Alla barn har samma rättigheter och är lika värda (artikel 2)
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
3. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
4. Barnets rätt att säga sin mening och få den beaktad i förhållande till ålder och mognad (artikel 12)
Rättigheterna i konventionen gäller alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Riksdag och regering har
det yttersta ansvaret men Region Uppsala och länets kommuner ansvarar för efterlevnaden av
konventionen. Konventionen framgår även av lagstiftningen för hälso- och sjukvård.3

1

Granskning av barnkonventionen. Landstinget i Uppsala län. PriceWaterhouse Coopers 2010-03-17.
Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till och säkerställa de mänskliga rättigheter som barn har i åtgärder eller vid beslut
som rör barn. Ett annat viktigt begrepp är barnperspektivet som innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets
situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. Obs inte att förväxla med barnets perspektiv.
3
Exempel på lagstiftning som bland annat utgår från barnkonventionen; hälso- och sjukvårdslag (2017:30), patientlag (2014:821)
och patientsäkerhetslag (2010:659) samt tandvårdslag (1985:125).
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Policyn innebär följande:


Region Uppsala ska aktivt arbeta för att säkerställa de rättigheter som stadgas i konventionen.
Det betyder att alla barn ska ha lika tillgång till sina rättigheter, ska behandlas med respekt och
att de ska skyddas mot alla former av diskriminering.



Vid alla åtgärder som rör barn ska det enskilda barnets bästa komma i främsta rummet. Barnet
ska tillförsäkras rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till sjukvård och habilitering.



Barnets situation, behov och rättigheter ska beaktas och väga tungt i alla beslut som rör barn.
Barnet ska också ha rätt att framföra sina åsikter i alla beslut som rör barnet och att åsikterna
beaktas i förhållande till ålder och mognad. Barnets bästa ska prövas och redovisas i
beslutsprocesserna. Inom alla beslutsnivåer och ansvarsområden ska barnet tillförsäkras
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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