Du är viktig för oss.
Här är dina rättigheter.
Vad tycker du?
Akademiska barnsjukhuset
Ingång 95–96
akademiska.se/barnwebben

Landstinget i Uppsala län

Vi vill berätta
Vilka rättigheter du har på Barnsjukhuset.
Vi vill veta vad du tycker om Barnsjukhuset
Du kan svara här i häftet eller
prata med någon som jobbar här.
Gå in på Barnwebben och säg vad du tycker:
akademiska.se/barnwebben
Barnwebben är bra för dig!
Där kan du se vilka vi är som
jobbar för dig på Barnsjukhuset
och hur olika behandlingar
kan se ut.
akademiska.se/barnwebben

Du som är förälder eller nära anhörig
Vi hoppas att du gillar det här häftet, vi använder det under en testperiod
för att få veta vad ni som kommer hit tycker om Barnsjukhuset.
Även barnets syskon och andra som besöker oss är viktiga.

1
Din rättighet

Vi som hjälper dig ska berätta
vad vi heter och vad vi ska göra.

Du får ha dina egna saker och kläder
på rummet, så långt det går.
Du kan få prata med någon av oss,
utan att din förälder är med.

TIPS och RÅD
Ha en privat låda för dina
egna saker.
Läsa mer?
Klicka på ”Dina rättigheter” på
akademiska.se/barnwebben

TIPS och RÅD
Du får gärna ta emot besök.
Men inte om dom är förkylda
eller har en infektion.
Du kan få hjälp i skolarbetet
av våra lärare.

2
Din rättighet

Du ska kunna ta dig fram överallt.
Det gäller förstås även dig som
har en funktionsnedsättning.
På lekterapin finns något att göra
för både barn och ungdomar.
Vi kan också komma till dig!

3
Din rättighet

Du har rätt att få veta hur din
undersökning eller behandling går till.
Vi som jobbar här vill veta vad du tycker.
När vi bestämmer något försöker
vi komma överens.

TIPS och RÅD
Du får alltid fråga om:
• sjukdomar
• hur kroppen fungerar
• behandlingar

Handikappföreningarnas
Samarbetsorgan i Uppsala län

hso.se/uppsala
info@c.hso.se
018 56 09 00

Bra telefonnummer!
Här finns en massa bra
telefonnummer och
webb-länkar:
www.boiu.se/hjalp
Mår du riktigt dåligt?
Är du väldigt ledsen?
Ring BUP.
Öppet dygnet runt.
018 611 25 29

Patientnämnden
lul.se/patientnamnden
patientnamnden@lul.se
018 611 60 51

0725 71 82 00

Flera av våra föreningar arbetar för
barn och ungdomar med funktions
nedsättning. Är du ofta på sjukhus?
Bli medlem du också!

Du kan ringa till oss på Patientnämnden så försöker vi hjälpa dig med
dina funderingar och frågor.

Barnets rättigheter är vårt jobb.
Du har rättigheter på sjukhuset, i
skolan, hemma och på fritiden.
Du får gärna ringa eller sms’a. Hör
gärna av dig!

✁

Nu har vi berättat om några av dina rättigheter
på Barnsjukhuset. Nu vill vi fråga dig.

Svara gärna på frågorna!
Jag är

Hur är det på Barnsjukhuset?
Svara här i häftet eller på akademiska.se/barnwebben

år.

Vilken avdelning/mottagning
är du på?

Fråga 1

Information
Berättar de som jobbar här vad som händer?
Förklarar de så att du förstår?

(Fråga någon vuxen om du är osäker.)

Vill du att vi hör av oss till dig?
Skriv telefonnummer
eller e-postadress.

Fråga 2

Fick du vara med och bestämma om din vård?
Vad vill du bestämma?

Fråga 3

Lyssnade dom som jobbar här på dina frågor?
Brydde dom sig om det du tyckte?

TACK!
Du är viktig för oss!

✁

När du skrivit svaren kan du
klippa av sidan och lämna den
till någon som jobbar här.
Du får vara anonym.

