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Inledning
Region Uppsalas handlingsplan bygger på policyn för att förverkliga barnets rättigheter (dnr LS 2016–
0133). Utifrån policyn har Region Uppsala valt att lyfta fram mål och aktiviteter som är särskilt viktiga att
arbeta med under den kommande treårsperioden. Till stöd för genomförandet har Region Uppsala ett
avtal med föreningen Barnombudet i Uppsala län (BOiU) som inom avtalet ska tillhandahålla en funktion
som kallas Barnrättsombud.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att vara ett stöd till verksamheterna i deras uppdrag att genomföra
aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen.

Mål
Handlingsplanens aktiviteter ska bidra till förverkligandet av barnets rättigheter.

Omfattning
Handlingsplanen för att förverkliga barnets rättigheter berör alla verksamheter som finansieras av Region
Uppsala, såväl Region Uppsalas samtliga förvaltningar samt privata utförare.

Bakgrund
Uppföljning av handlingsplanen, 2013–2017, för att förverkliga barnets rättigheter visar att:
 barnkonventionens principer och artiklar framgår av aktivitetsplaner som upprättats av de flesta
förvaltningarna.
 barnrättsperspektivet framgår av Regionplan och Budget, 2017 – 2019 vilket innebär att det ska
beaktas i beslut både på politisk och verksamhetsnivå.
 utbildning om barnkonventionen har genomförts på alla nivåer i delar av organisationen.
 systematiska arbetssätt finns tillgängliga för genomförandet av barnkonventionens principer.
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Tema och aktiviteter för att förverkliga barnets rättigheter i
Region Uppsala 2018–2020
Tema: Kunskap om barnets behov och rättigheter
Regionövergripande aktiviteter
inom Region Uppsala.

Aktiviteter för Region Uppsalas
förvaltningar samt privata
aktörer.

Aktiviteter för verksamheter
inom Region Uppsala samt
privata aktörer.

Upprättar aktivitetsplan som utgår
från denna handlingsplan.

Genomföra förbättringsarbeten enligt
aktivitetsplaner.

Regionplan och budget (RPB) 2018–
2020 betonar att Region Uppsala
arbetar systematiskt för att stärka
barnets rätt i enlighet med FN:s
barnkonvention.
Barnkonventionen
RPB 2018–2020 betonar också att
fortsatt arbete ska ske i enlighet med
denna handlingsplan.
Regiondirektören beslutar om
handlingsplan för att förverkliga
barnets rättigheter, 2018–2020.

Verksamhetschef följer upp resultatet
i aktivitetsplanen.
Barnrättsombudet sprider kunskap
och medvetenhet om FN:s
barnkonvention samt regionens policy
och handlingsplan för att förverkliga
barnets rättigheter.

Säkerställa att verksamheterna tar del
av fortlöpande kompetensutveckling
om barnets rättigheter och att
kunskaperna omsätts i
verksamheterna.
Säkra att verksamheter har kunskap
om systematiska arbetssätt för
genomförandet av barnets
rättigheter.
Efterfrågar samarbete med Region
Uppsalas barnrättsombudet.

Anställda som möter barn och unga
bör delta i utbildningar som erbjuds
av region Uppsalas
barnrättsombudet.
Anställda som möter barn och unga
bör ta del av information och
utbildning om barnets rättigheter som
finns tillgänglig på PingPong.
Efterfrågar samarbete med Region
Uppsalas barnrättsombudet.
Verksamhetschef följer upp och
säkerställer att berörd personal tar
del av tillgänglig information samt
omsätter denna i praktisk handling.
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Tema: Beslut som berör barn och unga
Regionövergripande aktiviteter
inom Region Uppsala.

Aktiviteter för Region Uppsalas
förvaltningar samt privata
aktörer.

Aktiviteter för verksamheter
inom Region Uppsala samt
privata aktörer.

Säkerställa att barnrättsperspektivet
beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer
som rör barn, unga och familjer.
5 kap. 6 § HSL (2017:30)

Säkerställa att barnrättsperspektivet
beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer
som rör barn, unga och familjer.

Säkerställa att barnrättsperspektivet
beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer
som rör barn, unga och familjer.
Verksamhetschef följer upp beslut.
1 kap. 8 § patientlag (2014:821)

Tjänstemanna- och politiska
ledningen
efterfrågar vid behov information och
stöd från Region Uppsalas
barnrättsombude för att omsätta
barnets rättigheter i beslut.
Politiska ledningen efterfrågar
barnkonsekvensanalyser när sådana
är motiverade.

Ge förutsättningar för genomförande
av barnkonsekvensanalys när sådana
är motiverade och vid behov
efterfråga stöd från region Uppsalas
barnrättsombud.
Efterfråga genomförda
barnkonsekvensanalyser.

Barnkonsekvensanalyser genomförs
när sådana är motiverade, vid behov
efterfrågas stöd från Region Uppsalas
barnrättsombud.
Verksamhetschef följer upp att
barnkonsekvensanalyser genomförs
och att föreslagna åtgärder verkställs.

Tema: Dialog med barn som patient och anhörig
Regionövergripande aktiviteter
inom Region Uppsala.

Aktiviteter för Region Uppsalas
förvaltningar samt privata
aktörer.

Aktiviteter för verksamheter
inom Region Uppsala samt
privata aktörer.

Säkerställa att det finns kunskap om
och utarbetade arbetssätt för hur
barnets inställning på bästa sätt kan
inhämtas, utifrån barnets ålder och
mognad.

Säkerställa att barn får information
och ges möjlighet till inflytande
utifrån ålder och mognadsbedömning.
3–5 kap. patientlag (2014:821)
5 kap. §§ 6,7 HSL (2017:30)

Barnet och vårdnadshavaren ska få
information om hälsotillstånd,
metoder för undersökning, vård och
behandling etc.
Individuell mognadsbedömning görs
för barnets beslutskompetens.
Barnets inställning till vården eller
behandlingen klarläggs och
dokumenteras i patientjournalen.

Säkerställa att rutin finns för
individuell mognadsbedömning för att
klargöra barnets beslutskompetens.

Säkerställa att barns och ungdomars
perspektiv tas tillvara i regionövergripande processer i samverkan med
region Uppsalas barnrättsombud.

Säkerställa att barn och unga kommer
till tals i förvaltningens processer.
Barn och unga kommer också till tals i
frågor om nöjdhet, tillgänglighet och
bemötande.
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Tema: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd
Regionövergripande aktiviteter
inom Region Uppsala.

Aktiviteter för Region Uppsalas
förvaltningar samt privata
aktörer.

Aktiviteter för verksamheter
inom Region Uppsala samt
privata aktörer.

Länsgemensamma riktlinjen
”Samordnad individuell plan (Sip)”
revideras enligt plan.
Samordnad individuell plan SIP dokumentation

Säkerställa att riktlinjen är känd i
verksamheterna.

Erbjuda, initiera och delta i en Sip om
det behövs för att barnet ska få sina
behov tillgodosedda.

Region Uppsalas riktlinje för
orosanmälan revideras enligt plan
Riktlinje om orosanmälan

Säkerställa att kunskap finns i
verksamheterna om hur orosanmälan
ska göras vid misstanke om barn som
far illa.

Verksamhetschef säkerställer att
kunskap finns i verksamheterna om
hur orosanmälan ska göras vid
misstanke om barn som far illa.

Alla Region Uppsalas och privata
aktörers medarbetare inom
verksamheter med ett hälso- och
sjukvårdsuppdrag, ska genomgå
kursen ”Barn som far illa –
anmälningsskyldighet vid misstanke
om att barn far illa” i Ping Pong.

Verksamhetschef säkerställer att alla
medarbetare har genomgått kursen
”Barn som far illa –
anmälningsskyldighet vid misstanke
om att barn far illa” i Ping Pong.

Uppföljning av aktiviteterna redovisas
i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Efterfråga antalet genomförda Sip.
Sip dokumenteras i patientjournalen
med åtgärdskod AU124.

Säkerställa att riktlinjen för
orosanmälan är känd i
verksamheterna.
Uppföljning av aktiviteterna sker till
den årliga
patientsäkerhetsberättelsen.

Verksamhetschef säkerställer att
personal har kunskap om riktlinjen
och att de vet hur en orosanmälan ska
göras.
Orosanmälan görs vid misstanke om
barn som far illa och dokumenteras i
patientjournalen med åtgärdskod
GD008. Anmälningsblankett
Uppföljning av aktiviteterna sker till
den årliga
patientsäkerhetsberättelsen.

Regionövergripande handlingsplan
angående barnet som anhörig
revideras enligt plan.

Säkerställa att handlingsplanen är
känd i verksamheterna.
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enligt 5 kap. 7 § HSL (2017:30)
Anhörigstöd översikt
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Uppföljning av handlingsplanen 2018-2020
Regiondirektören ansvarar för uppföljning och revidering av handlingsplanen vid planperiodens slut.

Referenser
FN:s konvention om barnets rättigheter
Patientlag (2014:821)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Socialtjänstlag (2001:453)
Avtal mellan Region Uppsala och Barnombudet i Uppsala län, 2018 - 2020
Policy för att förverkliga barnets rättigheter
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