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Syfte och omfattning
Dokumentet beskriver Folktandvårdens aktivitetsplan för barnets rättigheter.
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Bakgrund
Region Uppsala har sedan 2013 en policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter i
alla verksamheter. Handlingsplanen har reviderats våren 2018 för hela region Uppsala. Detta
dokument är en uppdatering av Folktandvårdens handlingsplan från 2018 och det löper ut 2022.

Beskrivning
Barnets rättigheter i Folktandvården:
•
•
•
•

Barnets rätt sätts i fokus vid beslut och åtgärder om rör barn
Riktlinjer och rutiner för medarbetare när de misstänker att ett barn far illa.
Även asylsökande och tillståndslösa minderåriga har rätt till samma tandvård som barn
folkbokförda i länet
Särskilda tandhälsofrämjande projekt för att minska ojämlikhet fortsätter och följs upp
kontinuerligt.

Folktandvårdens barnsyn:
•
•
•
•

Med barn avses alla människor under 18 års ålder
Barn inom Folktandvården kan vara patient och anhörig men också lyssnas på som kunnig
brukare
Varje barn i Uppsala län ska ha lika möjligheter till tandhälsa oavsett bostadsort,
omständigheter eller barnets närstående vuxna till exempel föräldrar
I vardagliga och större beslut som berör ska ” barnets bästa ”särskilt beaktas.

Aktivitetsplan 2020–2022
Med planen bidrar vår förvaltning till genomförandet av regionens handlingsplan. Målen utgår från
regionens handlingsplan. Aktiviteterna är framtagna tillsammans med Region Uppsalas
barnrättsombud (BRO). Ansvarig och stödresurs anges för respektive aktivitet. Genomförandet
beskrivs årligen i förvaltningens rapporteringssystem. Klart är en uppskattning och anges med
år/månad.

Tema och aktiviteter för att förverkliga barnets rättigheter i
folktandvården Uppsala 2020-2020
Tema

Aktivitet

Tema

Kunskap om barnets behov och
rättigheter

Alla som arbetar
med barn ska lära
sig om barnets
rättigheter.




Barnets rättigheter ska ingå i FTV ordinarie
utbildningsplan för befintliga och nyanställda.
Alla anställda ska se filmen Barnens rättigheter
i Region Uppsala.
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Staben.
Stöd: HR
VC

20201230
Och vid
nyanställning
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När verksamheten
möter föräldrar
förmedlas att barn
har egna rättigheter.
Verksamhet som
möter barn ska bidra
till att barnet får
reda på att det har
rättigheter.

Alla anställda sa se ” Barn som far lilla anmälningsskyldighet vid misstanke” (30 min +
15 min)
 Utbildningar finns i Ping Pong
 De som behandlar barn ska ha en fördjupad
gemensam kunskap om tex
mognadsbedömning, barnets bästa och aktuell
lagstiftning.
 Kontinuerligt arbete med barnrättsliga fall på
APT.
Genomförs en PingPong-utbildning enskilt registrerar
medarbetaren genomförd kurs själv.
Verksamheter som möter föräldrar har en grundrutin
för muntlig och skriftlig information om barnets
rättigheter. Föräldrar som kan behöva kommunens
stöd ska uppmanas att kontakta Socialtjänsten.
Inför besök ska barnet från 3 års ålder få reda på vad
som ska ske genom kallelse med bilder. Använd vårt
Informationsmaterial och foldern:
”Välkommen till Folktandvården-Så här går ett besök
till”
Denna folder finns tillgänglig i pappersformat och
kommer att finnas digitalt till hösten 2020 då kan en
länk bifogas vid SMS-kallelse till vår webbsida där
foldern visas digitalt.
Pappersfoldern kan skickas i kallelsebrev.
Även vid uteblivande kan pappersfoldern skickas hem
tillsammans med UB-brev 1.

2022
VC

Kommunikationsavdelningen

Tema

Beslut som berör barn och unga

Beslut som berör
barn ska utgå från
och hänvisa till
barnets rättigheter.

Kontinuerlig uppföljning görs av befintliga och nya
skriftliga rutiner som berör barn.
Uppföljning av rutin dvs. terapikoder kopplad till UBbrev 1, UB-brev 2 och orosanmälan följs upp via en SASrapport. Underlag för epi-siffror och
uteblivandestatistik kan också hämtas via SAS-rapport
och analyseras.
Beslut som rör barn i gruppnivå i länet ska inkludera
egen statistik, men också andra källor som Liv och hälsa
ung och Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) .

Ledningsgrupp (LG)
HKU IT
Stöd: BRO

Ledningsgruppen anger minst två beslut som ska
innehålla en barnkonsekvensanalys

HKU
Stöd: BRO

Beslut som berör
barn bygger på
kunskap om behov
och levnadsvillkor.
Beslut som berör
barn, beskriver och
sätter barnets bästa
i främsta rummet.

2020

HKU
Stöd: BRO

2022

Länk till Barnkonsekvensanalys 1 (kan enbart nås av
personal inom Region Uppsala)
Länk till Barnkonsekvensanalys 2 (kan enbart nås av
personal inom Region Uppsala)
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Tema

Dialog med barn som patient och
anhörig

Varje barn har
värdefulla och bra
åsikter. Vi vuxna
måste se åsikterna
och påverkas.

Säkerställa att barn får information och ges möjlighet
till inflytande utifrån ålder och mognadsbedömning.
3a§ och 3b§ Tandvårdslagen ”Barnet och
vårdnadshavaren ska få information om hälsotillstånd,
metoder för undersökning, vård och behandling etc.”

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 och unga kommer till tals i
behandlingen.
Barn och unga kommer också till tals i frågor om
nöjdhet, tillgänglighet och bemötande.

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

Arbete med pedagogiskt barnmaterial, exempel:
Gadden och Gluggen och den interaktiva appen Rocka
munnen

Tema

Barn med särskilda behov

Samverkan och
skydd

När stöd också ges från socialtjänst och FTV bjuds in till
Samordnad individuell plan (SIP) deltar någon från
berörd klinik.
Om oro/misstanke finns att ett barn far illa anmäls det
av berörd personal i FTV. Vid många uteblivna
oförklarliga besök skickas UB-bev och övervägs
anmälan, enligt rutin.
Säkerställa att denna handlingsplan är känd i
verksamheterna

HKU ,
kommunikationsavdelning

2212

Staben.
All berörd
personal,
VC

2022

Individuell mognadsbedömning görs för barnets
beslutskompetens. Barnets inställning till vården eller
behandlingen klarläggs och dokumenteras i
patientjournalen.

VC

Roller och ansvar
Verksamhetschefens ansvar är att:



Författningar och lagar följs
Denna riktlinje följs på egen klinik

Arbetsledarens ansvar är att:


Informera och instruera nya medarbetare om denna rutin

Medarbetarens ansvar är att:
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Följa denna riktlinje

Referenser
FN:s konvention om barnets rättigheter
Tandvårdslag (1985:125)
Socialtjänstlag (2001:453)

Dokumenthistorik
Författare Bita Lindekrans
Revisionsdatum 20200519
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