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Barnets rättigheter - handlingsplan 2018 2020 LE
Inledning
Lasarettets handlingsplan bygger på policyn för att förverkliga barnets rättigheter Policy för att
förverkliga barnets rättigheter och den regionala handlingsplanen Handlingsplan – för att förverkliga
barnets rättigheter 2018-2020
Region Uppsala har valt att lyfta fram mål och aktiviteter som är särskilt viktiga att arbeta med under
den kommande treårsperioden och lasarettets handlingsplan anknyter till dessa. 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 mål och aktiviteter ska bidra till förverkligandet av barnets rättigheter.

Omfattning
Handlingsplanen berör alla lasarettets verksamheter.

Bakgrund
En lokal uppföljning för åren 2013–2017 visar att lasarettet i viss omfattning har genomfört
utbildning om barnkonventionen och barnrättsfrågor men någon lokal handlingsplan har inte
upprättats.
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Handlingsplan
Regionövergripande
aktiviteter
Regiondirektören beslutar
om handlingsplan för att
förverkliga barnets
rättigheter, 2018–2020.

Barnrättsombudet sprider
kunskap och medvetenhet
om FN:s barnkonvention
samt regionens policy och
handlingsplan för att
förverkliga barnets
rättigheter.
Säkerställa att
barnrättsperspektivet
beaktas i beslut, rutiner och
riktlinjer som rör barn, unga
och familjer.
5 kap. 6 § HSL (2017:30)

Mål för lasarettet

Aktiviteter

Mätetal

Tidsperiod

Ansvarig

Det ska finnas en
handlingsplan för att
förverkliga barnets
rättigheter vid Lasarettet i
Enköping. Innehållet ska utgå
från den regionala
handlingsplanen.
Chefer och medarbetare ska
känna till FN:s
barnkonvention, regionens
policy och handlingsplan
samt Lasarettet lokala
handlingsplan, 2018 - 2020

Upprätta en handlingsplan

Förekomst
ja/nej

Handlingsplanen ska
vara godkänd
2018

Gunnar Bolin och
Karin Nilsson,
Utvecklingsenheten LE

Bjuda in barnrättsombudet i
Region Uppsala att föreläsa.

Genomförda
informationsinsatser,
redovisas
årligen

2018 - 2019

Utvecklingsenheten LE

Barnrättsperspektivet ska
beaktas i beslut, rutiner och
riktlinjer som rör barn, unga
och familjer.

Översyn av lasarettets rutiner
som berör barn, unga och
familjer

Genomförd
översyn ja/nej

2018 - 2019

Karin Nilsson,
Utvecklingsenheten LE

Barnets rättigheter - handlingsplan 2018 - 2020 LE
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-18875
Version: 1.0
Handlingstyp: Plan

Sidan 2 av 5

Regionövergripande
aktiviteter
Den politiska ledningen
efterfrågar
barnkonsekvensanalyser när
sådana är motiverade.

Mål för lasarettet

Aktiviteter

Mätetal

Tidsperiod

Ansvarig

Det ska finnas förutsättningar
att genomföra
barnkonsekvensanalyser vid
lasarettet.

Genomförda
informationsinsatser,
redovisas
årligen

2018 - 2020

Gunnar Bolin och
Karin Nilsson,
Utvecklingsenheten LE

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 rutin finns för
individuell
mognadsbedömning för att
klargöra barnets
beslutskompetens
Länsgemensamma riktlinjen
”Samordnad individuell plan
(SIP)” revideras enligt plan.

Barn ska få information och
ges möjlighet till inflytande
utifrån ålder och
mognadsbedömning.
3–5 kap. patientlag
(2014:821) 5 kap. §§ 6,7 HSL
(2017:30)

Förmedla information till
chefer om när
barnkonsekvensanalyser är
motiverade samt att det finns
ett dokument i DocPlus för
detta.
Barnkonsekvensanalys –
Barnrätt inför beslut skrivbar
Inkludera barnrättsfrågor i
patientsäkerhetsdialogerna

Genomförda
informationsinsatser,
redovisas
årligen

2018 - 2020

Utvecklingsenheten LE

Antalet
genomförda
SIP redovisas
årligen.

2018 - 2020

Karin Nilsson
Utvecklingsenheten LE

Riktlinjen för SIP är känd i
verksamheten.
SIP ska dokumenteras i
patientjournalen med
åtgärdskod AU124.
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Sprida kunskap om
dokument i DocPlus:
Anhörigstöd-Barn som
anhörig

Sprida kunskap om riktlinjer
för SIP- i dokument i DocPlus
Samordnad individuell plan
(SIP) i Uppsala län
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Regionövergripande
aktiviteter
Regiongemensamma
riktlinjen för orosanmälan
revideras enligt plan
Riktlinje om orosanmälan
Barnrättsombudet tar fram
förslag på rutin för hur
hänsyn kan tas till barnets
ålder och mognad vid dialog.

Mål för lasarettet

Aktiviteter

Mätetal

Tidsperiod

Ansvarig

Riktlinjen för orosanmälan
ska vara känd i
verksamheten.
Alla lasarettets medarbetare
ska ha genomgått kursen
”Barn som far illa anmälningsskyldighet vid
misstanke om barn som far
illa” i Pingpong.

Förmedla information om:
Pingpongkursen ”Barn som
far illa - anmälningsskyldighet
vid misstanke om barn som
far illa”. Hur orosanmälan ska
göras vid misstanke om barn
som far illa och
dokumenteras i
patientjournalen med
åtgärdskod GD008.

Uppföljning
redovisas
årligen i
patientsäkerhetsberättelsen

2018 - 2020

Gunnar Bolin och
Karin Nilsson,
Utvecklingsenheten LE

Genomförda
informationsin
satser,
redovisas
årligen

2018 - 2020

Gunnar Bolin och
Karin Nilsson,
Utvecklingsenheten

Anmälan till socialtjänsten
(orosanmälan) enligt
Socialtjänstlagen (SoL kap 14
1§), om barn under 18 år som
far illa eller misstänks fara illa

Regionövergripande
handlingsplan angående
barnet som anhörig revideras
enligt plan

Anställda som möter sjuk
förälder eller minderårigt
syskon till patient ska verka
för anhöriga barnets rätt
enligt 5 kap. 7 § HSL
(2017:30)
Anhörigstöd översikt
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Pingpongkursen läggs till i
befintliga
introduktionsprogram
Sprida kunskap om
Regionövergripande
handlingsplanen för barn
som anhöriga i verksamheten
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Uppföljning av handlingsplanen 2018 - 2020
Förvaltningsdirektören ansvarar för uppföljning och revidering av handlingsplanen vid planperiodens slut.

Referenser
FN:s konvention om barnets rättigheter.
Patientlagen
HSL
Socialtjänstlagen
Avtal med BO
Policy
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