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Rapport Uppföljning av barnens rättigheter 2016
I handlingsplan för barnkonventionen finns följande mål uppsatta:
1. Regionens barnkonventionsarbete utmärks av kunskap bland
beslutsfattare om barnkonventionen, liksom av en organisation som
främjar implementering av barnkonventionen i all verksamhet.
Organisationen är förberedd på att barnkonventionen blir svensk lag.
2. En professionell hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som
blivit utsatta för våld, bevittnat våld i hemmet eller varit utsatta för
omsorgssvikt.
3. En hälso- och sjukvård som uppmärksammar och ger stöd till barn och
unga som kommer till sjukvården i egenskap av nära anhöriga till
allvarligt sjuka patienter.
4. En hälso-, sjuk- och tandvård som bjuder in barn och unga att vara
delaktiga i sin egen vård.
5. En verksamhet som är välkomnande och tillgänglig för alla barn –
oavsett ålder, kön, nationalitet eller funktionsförmågor.
I RD:s verksamhetsplan finns följande aktivitet:
6. Inrätta fler barnombud inom Region Jämtland Härjedalen.
Måluppfyllelse
Mål 1. Enligt beslut i ledningsgrupp ska nuläget inom samtliga hälso- och
sjukvårdsförvaltningens områden kartläggas, med fokus på kunskap om
barnkonventionen och implementering av de mest centrala artiklarna.
Kartläggningen ska följas av ett utbildningstillfälle per områdesledning.
Detta genomförs med början i augusti och därefter i den takt som är
rimlig.
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SKL har erbjudit sig att komma till Östersund och hålla en utbildning för
politiker och högre tjänstemän med anledning av barnkonventionens
förändrade juridiska status. Arbete pågår för att hitta ett lämpligt datum
för detta. (Se RS/1183/2016)
En särskild informationssatsning, med anledning av att barnkonventionen
blir lag, har föreslagits äga rum under 2017. Tillsammans med
kommunikationschef har ansvarig utvecklingsstrateg beräknat att en
eventuell särskild satsning på barnkonventionen under 2017 (inför att BK
blir lag i mars 2018) kommer att kosta cirka 50-70 000 kr utöver det
anslag som barnkonventionsområdet brukar få. Då omfattas främst ett
internt kunskapshöjande arbete.
På länsnivå arbetar det regionala nätverket för att under hösten ta fram
en länsgemensam verksamhetsplan för barnkonventionsarbetet. Region
Jämtland Härjedalen är aktiva i detta arbete och ingår i den arbetsgrupp
som bereder arbetet.
Mål 2. Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en central
rutin för orosanmälan och diarieföring av densamma. En central aspekt i
arbetet har varit framtida öppna journaler vilket kräver ett nytt sätt att
dokumentera oro för barn. Diarieföring innebär också ett nytt arbetssätt.
Arbetet är i slutskedet och implementering kommer att ta vid under
hösten.
Mål 3. Här finns fortfarande en hel del att göra. En satsning på BRAsamtal har gjorts och regionen har i nuläget två utbildade BRAsamtalsutbildare. Det innebär att vi är certifierade att genomföra egna
utbildningar. Personal inom psykiatri och cancervård prioriteras. Arbetet
går ganska långsamt framåt. (BRA-samtal är en enkel modell för hur
samtal med sjuka föräldrar och anhöriga barn kan genomföras. Modellen
är framtagen av Allmänna Barnhuset.)
Mål 4. Bildkallelser har tagits fram inom barnhälsovården.
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Mål 5. En inventering ska genomföras, i första hand inom de områden där
barnombud finns. Detta har inte påbörjats (se nedan).
Aktivitet 6. Barnombud finns i nuläget inom område psykiatri och inom
rehabiliteringen. Dessa barnombud ska erbjudas utbildning. Dessutom
behöver fler områden utse barnombud. Det går långsamt framåt.
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