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Syfte och mål
Dokumentet beskriver Nära vård och hälsas (NVH) aktivitetsplan för barnets rättigheter. Barnets
rättigheter tillgodoses inom alla verksamheter i Nära vård och hälsa.

Bakgrund
Region Uppsala har sedan 2013 en policy och handlingsplan för att tillgodose barnets rättigheter i
alla verksamheter. Handlingsplanen reviderades våren 2018 för hela Region Uppsala. Detta
dokument är en gemensam aktivitetsplan för den nybildade förvaltningen Nära vård och hälsa och
ersätter tidigare handlingsplaner från Hälsa och habilitering och Primärvården. Denna nya
aktivitetsplan utgår från Region Uppsalas handlingsplan från 2018.

Beskrivning
Grundläggande barnsyn inom Nära vård och hälsa:








vi talar om vad vi heter
vi pratar och förklarar för dig så du förstår
det är bra om du har med dig dina föräldrar eller någon annan vuxen. Vill du träffa oss ensam
går det också bra.
du och dina föräldrar får vara med och påverka din behandling
om du behöver ta prover gör vi vårt bästa för att det ska kännas så lite som möjligt
du får säga vad du tycker och vi lyssnar på dig

Aktivitetsplan-barnets rättigheter 2020 – 2021
Aktiviteterna är framtagna tillsammans med Region Uppsalas barnrättsombud (BRO).
Genomförandet beskrivs årligen i förvaltningens uppföljning av uppdrag och mål. Ansvarig och
stödresurs anges för respektive aktivitet. Kolumnen ”Klart” är en uppskattning och anges med
år/månad.
Organisation
Verksamhetschefer (VC) är ansvariga för att det systematiska arbetet med att barnets rättigheter
tillgodoses inom verksamheten. Inom Verksamhetsområde funktionshinder har stöd inrättats till 1: a
linjens chefer för att systematiskt arbeta för att främja barnets rättigheter, så kallade
barnambassadörer. Denna funktion kan på sikt tillskapas i alla förvaltningens verksamheter. Med
VOC avses verksamhetsområdeschef.
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Här beskrivs hur rutinen genomförs.
Tema: Kunskap om barnets behov och rättigheter
Mål:
Aktivitet
1. Alla som arbetar med Barnets rättigheter ska ingå i NVH ordinarie
barn och ungdomar ska utbildningsplan för befintliga och nya
vara informerade om
anställda. Alla ska göra utbildning om
barnets rättigheter.
”barnets rätt” (15 min) och ”barn som far
illa” på Pingpong. Översiktssidan för barns
rättigheter

Ansvar
VC

Klart
20/12

Stöd HR

VOC/VC
Kontinuerligt arbete med barnrättsliga fall på
APT. Besök av barnrättsombud vid behov och
önskemål.

Stöd BRO

20/12

VOC/VC

20/12

2. När verksamheten
möter föräldrar
förmedlas att barn och
unga har egna
rättigheter

Anpassa befintligt och nytt material för att
också informera om barnets rättigheter

3. Verksamhet som
möter barn och unga
ska bidra till att barn
och unga får reda på att
de har rättigheter

Besluta om vilka material som ska informera
om barnets rätt och var de ska användas.

VOC /VC

Anpassa material. Se över distribution och
rutiner.

Stöd
20/12
Kommunikation

Stöd
Kommunikation

Tema: Beslut som berör barn och unga
Mål:
Aktivitet
4. Verksamhetsbeslut som
I förvaltningsledningens beslutsmall ska
påverkar barn och unga ska
tydligt framgå i fritext hur
alltid inkludera ett
barnperspektivet är inkluderat i beslut.
barnrättsperspektiv.
Kontinuerlig uppföljning av beslut där
hänsyn ska tas till barnets rättigheter.
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Ansvar
VOC/VC

Klart
20/06

VOC/VC

20/12
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Tema: Dialog med barn som patient och anhörig
Mål:
Aktivitet
5. Barn och
Rutiner skapas på verksamhetsnivå för att
ungdomar ska vara inkludera barn och unga vid vårdplanering och
delaktiga i den
samordnad individuell plan. Hänsyn ska tas till
vård/insats de får.
barnets ålder och mognad.
Barn och unga över 12 år ska få egen information i
samband med kallelse.
Vanliga undersökningar och möten bör illustreras
med bildstöd som med fördel skickas hem inför
besök.

6. Barn och
ungdomar ska vara
delaktiga vid
utformning av
miljö i Nära vård
och hälsas lokaler.

Ansvar
VC

Klart
20/06

VC
Stöd:
Kommunikationsenheten

20/12

Verksamheten har kännedom om alternativa och
kompletterande metoder för kommunikation som
kan användas i verksamheten.

VC

Uppmuntra verksamhet till brukardialog och
tjänstedesign med unga patienter. Se exempelvis
barnsjukhusets www.ungaexperter.se

VC

Bjuda in barn och unga till dialog inför förändringar
av inomhusmiljö, tex genom trygghetsvandringar.

Tema: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd
Mål:
Aktivitet
7. Säkerställa att
Erbjuda, initiera och delta i en SIP vid
länsgemensamma riktlinjen
behov för att barnet ska få sina behov
Samordnad individuell plan är tillgodosedda. Barn och unga ska så långt
känd i verksamheterna
som möjligt erbjudas att vara med.

VC

Ansvar
VC

20/12

Klart
20/12

Dokumentera och KVÅ-koda (AU124).

VC

8. Säkerställa att riktlinje om
orosanmälan är känd

Lyfta riktlinje på APT.
Dokumentera enligt rutin.

VC

20/12

9. Rutinen Anhörigstöd - barn
som anhörig
är känd i verksamheterna.

Lyfta rutinen på APT
Översyn inom verksamheten när
minderåriga barn som anhöriga särskilt
bör uppmärksammas och dokumenteras i
journal. (KVÅ: DU055, DU056, DU057)

VOC/VC

20/12
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Kompetensstöd






Barnrättsombudet
Arbetsgrupp för anhöriga inom verksamhetsområdet funktionshinder (Nära vård och hälsa)
SUF – Samverkan – Utveckling - Föräldraskap
Infoteket -ett kunskapscentrum

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

Uppföljning
Genomförandet av planen följs upp årligen i förvaltningens rapporteringssystem. Planen revideras i
samband med verksamhetsberättelse.
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