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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

Verksamhetsberättelse aktiviteter Region Uppsala 2018 

- gällande handlingsplanen för barnets rättigheter  

 

Bakgrund och läsanvisning: 

Region Uppsala medverkar till att genomföra barnets rättigheter i alla verksamheter 

som arbetar på dess uppdrag. ”Regionplan och budget 2019-2021” nämner särskilt 

genomförandet av handlingsplanen och de skyldigheter som följer av bestämmelsen om 

”barnets bästa” i hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 6 §) och tandvårdslagen (3 §). 

Verksamhetsberättelsen sammanställer övergripande uppnådda resultat av 

förvaltningarnas mål och aktiviteter enligt regionövergripande ”Handlingsplan för 

att förverkliga barnets rättigheter 2018-2020” (Dnr LS2018-004). Utöver vad som 

redovisas här görs mycket annat bra för barn och unga inom Region Uppsala. Exempel 

som barnrättsombudet uppmärksammat listas som exempel i en ruta efter varje tema. 

Privata utförare omfattas precis som de offentliga utförarna av handlingsplanen och 

avtalet om stöd från barnrättsombudet. Den systematiska aktiviteten hos privata 

utförare är dock låg.  

Handlingsplanen är organiserad i fyra tema: ”Kunskap om barnets behov och 

rättigheter”, ”Beslut som berör barn och unga”, ”Dialog med barn som patient och 

anhörig” samt ”Barn med särskilda behov av samverkan och skydd”. Handlingsplanen 

beskriver aktiviteter för nivåerna regionövergripande, förvaltning samt verksamhet. I 

denna verksamhetsberättelse är texten för vissa aktiviteter något förkortade.  

Region Uppsalas barnrättsombud Martin Price gör verksamhetsberättelsen enligt 

uppdrag i ”Avtal mellan Region Uppsala och föreningen Barnombudet i Uppsala län” 

(Dnr LS2017-0589). Kopplat till avtalet finns en politisk referensgrupp med fyra möten 

per år. Verksamhetsberättelsen har diskuterats i referensgruppen innan den skickas till 

regionstyrelsen.  

Handlingsplanen 2018-2020 beslutades 8 maj 2018, vilket innebär ett kort 

verksamhetsår för förvaltningarna. Under 2018 eller tidigt 2019 kommer alla berörda 

förvaltningar att ha upprättat en egen aktivitetsplan baserat på den regionövergripande. 

Det är en huvuduppgift för barnrättsombudet att stödja och följa aktivitetsplanerna och 

de resultaten blir grunden för verksamhetsberättelsen 2019.  

Observera att mål och aktiviteter inte enkelt kan jämföras. Vissa är enkla att genomföra 

medan andra kräver betydligt större insats. Varje aktivitet ges en samlad bedömning om 

hur den är genomförd eller bedöms kunna genomföras under planperioden. För att 

underlätta för läsaren används också färgerna Grön, Gul och Röd.   

http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-18855&docId=DocPlusSTYR-18855
http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-18855&docId=DocPlusSTYR-18855
http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-18855&docId=DocPlusSTYR-18855


 

 

 

Tema 1: Kunskap om barnets behov och rättigheter 

Aktivitet 1 

Regionplan och budget betonar fortsatt systematiskt arbete.  

Kommentar: 

Handlingsplanen nämns samt särskild text om ”barnets bästa” i hälso- och 

sjukvårdslagen och tandvårdslagen. 

 

Helt  

Aktivitet 2  

Regiondirektör beslutar om handlingsplan.  

Förvaltningar upprättar aktivitetsplaner. 

Verksamheter arbetar med och följer upp aktivitetsplanerna. 

Kommentar: 

Dessa har aktivitetsplan: Folktandvården, Kultur & bildning, Habilitering 

(del i ”nära vård”), Akademiska, Kollektivtrafiken, Lasarettet i Enköping. 

Dessa gör aktivitetsplan 2019: Fastighet & service, ”Nära vård och hälsa” 

samt två privata vårdgivare LiTa och Aleris. 

Inget beslut om plan: Resurscentrum, Varuförsörjningen, Regionkontoret. 

Inte heller från verksamheter med bidrag från Region Uppsala som 

Upplandsmuseet och Upplandsstiftelsen.   

Barnrättsombudet tar regelbunden kontakt med förvaltningarna om 

genomförandet, samt skickar en kvartalsrapport till dem. Viss egenkontroll 

sker men behöver stärkas. Handlingsplanen eller barnets rättigheter 

nämns inte alls i Region Uppsala årsberättelse för 2017. 

 

Helt  

Nästan helt 

Liten grad 

 



 

 

 

Aktivitet 3 

Att barnrättsombudet är en resurs för kunskap om och systematiska 

arbetssätt för barnets rätt. 

Förvaltningar efterfrågar samarbete med barnrättsombudet och 

säkerställer kunskap i verksamheterna.  

Verksamhetschef säkerställer att berörd personal får utbildning från 

Pingpong och barnrättsombudet med mera. 

Kommentar: 

Region Uppsala har avtal med föreningen Barnombudet i Uppsala (BOiU) 

för åren 2018-2020, om funktionen barnrättsombud. Martin Price arbetar 

heltid och kollegor på BOiU är tillgängliga inom delar av genomförandet av 

avtalet. Politisk referensgrupp finns utsedd av regionstyrelsen med fyra 

möten per år. Kontaktperson finns på regionkontoret. 

Barnrättsombudet tillfrågas ibland inför utbildningar i frågor relaterade 

till barnet rättigheter. Övrigt samarbete såsom rådgivning i enstaka fall.  

Förvaltningarna säkerställer ännu inte kunskap om barnets rätt hos 

medarbetare. Undantag är verksamhet inom psykiatrin och 

Folktandvården som i samarbete med barnrättsombudet inventerar behov 

och genomförande av utbildning.  

 

Helt  

 

Delvis  

 

Delvis 

 

Exempel tema 1: Kunskap om barnets behov och rättigheter 

• Alla aktuella planer och dokument finns på översikt i Publicdocplus 

• På Pingpong är nu 2 500 medarbetare godkända i utbildningen om barnets rätt. 

1 100 är godkända i utbildningen om orosanmälan ”Vera”. 

• Barnanpassad vård är ett nätverk som Barnsjukhuset och barnrättsombudet varit 

med att bilda. Kvalitetskriterier och modell för självskattning och granskning finns 

för de som vill stärka sitt systematiska arbete i all sjukvård där barn och unga är 

patient. På Akademiska har plastikkirurgi samt barnsektionen inom AnOpIva 

ansökt om att få ingå. Många verksamheter i landet är nu med i nätverket och de 

stora professionsföreningarna står bakom.  

  

http://www.boiu.se/region-dokument
https://barnanpassadvard.se/


 

 

 

Tema 2: Beslut som berör barn och unga 

Aktivitet 1  

Barnrättsperspektivet ska beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer som rör 

barn, unga och familjer, på alla nivåer.  

Verksamhetschef följer upp beslut.  

Kommentar: 

I barnrättsperspektivet ryms dels den vuxnes bedömning av vad som är 

barnets behov samt så långt möjligt vad berörda barns inställning är.  

När beslut fattas av chefer och politiker deltar inte barn och unga. När 

beslut fattas om vård om barnet är inflytandet för den unge i regel lågt. 

Därför vilar ansvaret tungt på vuxna att ”särskilt beakta barnets bästa”, 

som också är en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen 

samt tandvårdslagen. När barnet är patient ska det så långt som möjligt få 

uttrycka sin inställning (patientlagen). Sist men inte minst blir FN:s 

barnkonvention lag i Sverige den 1 januari 2020.  

Här saknas det - såvitt barnrättsombudet bedömer - systematiskt arbete 

inom Region Uppsala, trots den egna handlingsplanen och tydliga 

bestämmelser i sjukvårdens lagar. I regionkontorets Ärendehandbok ingår 

Barnkonsekvensanalys med bild och text som ett rekommenderat underlag 

men uppföljning av användningen görs inte. Inför nya rutiner och större 

beslut finns bara enstaka träffar på barnets rätt i diarierna 2018 för 

nämnder och regionkontoret.  

Ska Region Uppsala genomföra denna aktivitet under planperioden krävs 

snabbt och tydligt uppdrag från högsta ledningen så att barnrätt tar plats i 

ordinarie beslutsstöd och beslutsmallar samt att de beslutsunderlag och 

rutiner som saknar barnrättsperspektiv inte godkänns.  

 

Liten grad 

 

Inget 

  



 

 

 

 

Aktivitet 2  

Tjänstemanna- och politiska ledningen efterfrågar vid behov information 

och stöd från Region Uppsalas barnrättsombud för att omsätta barnets 

rättigheter i beslut. 

Kommentar: 

Aktiviteten är ett erbjudande till de som fattar beslut på högre nivåer om 

barn. Barnrättsombudet kan inte bevaka beredningen inför alla beslut i 

Region Uppsala, men är tillgänglig på förfrågan. Behov av ett tydligt 

barnrättsperspektiv finns, baserat både på de beslut som fortlöpande tas 

om barn och unga men också utifrån att det bor över 70 000 barn och unga 

i länet. Bara några enstaka beslut om verksamhet eller rutiner är 

framtagna med stöd av barnrättsombudet. Exemplen nedan är de enda 

beslut som barnrättsombudet känner till där barnrättsperspektiv ingått i 

underlaget.  

 

Lite, inget 

 

Exempel tema 2: Beslut som berör barn och unga 

Flera informella kontakter med regionkontorets e-hälsoenhet om rutiner med mera kring 

direktåtkomst för journal samt videomöte med vårdcentral. Barnrättsombudet är också 

rådgivare åt Inera på området. 

Barnsjukhuset har i några fall bett om barnrättsliga råd. Tydligast inför beslutet om 

samvård på Neonatal av 95f och en rutin för bidrag till peruk för barn med cancer.  

Kollektivtrafikförvaltningen skickade remiss till barnrättsombudet om sin strategi för 

regionbusstrafik. Vårt svar utgick från deras handlingsplan för barnets rätt. 

Regionkontoret bad om och fick ett yttrande kring åtgärder för barns hälsa i skyddade 

boenden.  

Ett regionråd bad om fördjupning gällande rapporterade brister i systematik kring 

anmälningsskyldighet för barn som far illa. Regionrådet skrev initiativ till 

Regionstyrelsen. 

  



 

 

 

 

Tema 3: Dialog med barn som patient och anhörig 

Aktivitet 1  

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. 

Kommentar: 

Samlat omdöme om denna aktivitet pendlar mellan delvis och lite 

genomförd. Delvis - för att många enskilda medarbetare som möter barn 

som patient och anhörig har förmåga och vilja att inhämta barnets 

uppfattning. Lite – för att verksamheterna inte säkerställer att synpunkter 

inhämtas, eller sammanställer synpunkterna. Huvudmannen Region 

Uppsala har därför liten eller ingen kunskap om vad unga patienter tycker 

om verksamheten. Nationell Patientenkät tillfrågar vårdnadshavaren 

istället för patienten när denne är under 15/16 år. Tandvården däremot har 

riktad enkät till barn 7-16 år samt digital väntrumsenkät till barn 3-6 år. 

Under hösten 2018 har ett underlag till grundläggande rutin för individuell 

mognadsbedömning tagits fram av barnrättsombudet med stöd av en bred 

remissgrupp. Den har medfört många praktiska och juridiska diskussioner 

om vårdnadshavarens roll, integritet, kallelser med mera. Underlaget är 

nu lämnat till chefsläkarna på Regionkontoret. Under 2019 kommer rutin, 

ev riktlinje och utbildning att nå ut till många som efterfrågat stöd i att 

bedöma barnets mognad för delaktighet.  

 

Delvis 

 

 

Delvis 

  



 

 

 

 

Aktivitet 2  

Säkerställa att barns och ungdomars perspektiv tas tillvara i 

regionövergripande processer i samverkan med region Uppsalas 

barnrättsombud. 

Kommentar: 

Enligt ”Regionplan och budget” är några av de stora övergripande 

processerna ekonomi, regional utveckling, samverkan med kommuner, 

kollektivtrafik, nära vård samt kultur. Närliggande är arbetet med första 

linjen mot psykisk ohälsa. Ingen av processerna har regelbunden eller 

planerad dialog med barn och unga. I några fall har processledare haft 

inledande möte med barnrättsombudet om lämpliga kanaler till barn och 

unga, men det har inte resulterat i varken enstaka eller återkommande 

dialoger. 

 

Lite, inget. 

 

Exempel tema 3: Dialog med barn som patient och anhörig 

Patient med diabetes erbjuds redan i 8-10-årsåldern att träffa behandlaren enskilt utan 

vårdnadshavare. Dock görs det inte i strid med vårdnadshavarens eller barnets vilja.  

Tydligare rutiner har införts för den ungas inflytande inom folktandvård, tex vid 

tandreglering. 

Kollektivtrafiken planerar mars 2019 workshop om ungas delaktighet i planeringen. 

Regionkontoret planerar integrera barnets rätt i arbetet med RUS. 

Barnrättsombudet har deltagit i ”Nätverket första linjen mot ungas psykiska ohälsa” för 

att bidra med barnperspektiv.  

Barnsjukhuset har sedan flera år rådsgrupper med ”Unga Experter” som bidrar med 

förslag och perspektiv till verksamheten. Samarbetar också med Idékraft.  

  

https://ungaexperter.se/
https://www.akademiska.se/forskning-och-utbildning/innovation-akademiska2/idekraft/


 

 

 

Tema 4: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd 

Aktivitet 1  

Länsgemensamma riktlinjen ”Samordnad individuell plan (SIP)” revideras 

enligt plan. 

Kommentar: 

SIP är en unikt stark bestämmelse i både socialtjänstlag och hälso- och 

sjukvårdslag som infördes 2010. Planen ska upprättas vid behov och efter 

samtycke från patient. När samverkan faktiskt görs, och hur barn och 

unga görs delaktiga i processen varierar. Det bör vara ett prioriterat 

utvecklingsområde. Genom den så kallade utskrivningslagen (2017:612) 

kan SIP få en tydligare funktion åtminstone för barn och unga i 

specialiserad sjukvård.  

Ett digitalt verktyg ”Prator” stödjer nu kommunikation och dokumentation 

mellan huvudmännen. Barnsjukhuset är nu pilotprojekt för hur Prator ska 

kunna användas även för barn och unga som vårdats i slutenvård.  

Viktigt att alla berörda särskilt tar hänsyn till ”barnets bästa” som är en 

skyldighet enligt patientlag, hälso- sjukvårdslag och socialtjänstlag.  

 

Helt, troligen 

Aktivitet 2  

Region Uppsalas riktlinje för orosanmälan revideras enligt plan.  

Medarbetare med ett hälso- och sjukvårdsuppdrag genomgår Pingpong-

kurs om anmälningsskyldighet.  

Uppföljning av aktiviteter på alla nivåer redovisas i 

patientsäkerhetsberättelsen.  

Kommentar: 

Samlat arbete på området har påbörjats vilket är positivt. Riktlinjen 

behöver en juridisk genomlysning och bör beslutas chefsläkargrupp.  

1 100 medarbetare godkända i utbildningen Vera, vilket är en liten andel 

av dem som omfattas av anmälningsskyldighet.  

Planering pågår för uppföljning av orosanmälningar, med användning av 

formulär i Cosmic och åtgärdskod. Informationssatsning under 2019.  

Redovisning sker om möjligt inom patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Delvis 

Stora brister 

 

Delvis 

 



 

 

 

Aktivitet 3  

Regionövergripande handlingsplan angående barnet som anhörig 

revideras.  

Säkerställa att handlingsplanen är känd i verksamheterna.  

Anställda som möter allvarligt sjuk med minderåriga barn (enligt 5:7 HSL) 

eller minderårigt syskon till patient ska verka för det anhöriga barnets 

rätt. 

Kommentar: 

Projektledare finns på regionkontoret för genomförandet. Handlingsplanen 

revideras planenligt. Barnrättsombudet möter ofta frågor om 

genomförandet av detta åtagande i verksamheterna. Planen om anhöriga 

barnet och åtagandet i lagen får kan anses kända i verksamheterna. Stöd 

för dokumentation av åtgärder finns i Cosmic. Men, systematiken i att 

säkerställa åtagandet i 5:7 HSL gentemot den sjuka och dennes 

barn/syskon finns bara i enstaka enheter.  

 

Helt 

 

Delvis 

Brister 

 

Exempel tema 4: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd 

För barn med omfattande behov som också har insatser på korttidsboende (eller stora 

insatser i hemmet) brister vårdens tillgänglighet på grund av att habiliteringens 

medicinska enhet bara är bemannad kontorstid.  

För barn som utöver insatser på korttidsboende enligt LSS också har beteendeproblematik 

behövs stärkt kunskap i boenden om bemötande och barnens särskilda behov. 

Habiliteringen vill samarbeta med kommunerna om detta.  

För svårt sjuka barn med omfattande behov där vård i livets slutskede behövs hamnar de 

lätt mellan lagarnas och huvudmännens stolar. Vårdens möjligheter och det genomförande 

som kan beviljas inom LSS behöver ytterligare samordnas.  

Länsgemensam rutin för ansvar och utredning när ett barn har förmodad 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) beslutades 2018. Den kan leda till bättre 

samordning.  

verksamheter i remissförfarandet vid förmodad NPF-problematik 

Det övergripande systematiska arbetet med orosanmälan är eftersatt i Region Uppsala, 

men ett politiskt beslut i regionstyrelsen 180529 har gett ny kraft.  

Exempel på verksamheter som har plan, resurser och genomförande av rättigheter för 

anhöriga barn är: somatiska vuxenakuten, onkologisk dagavdelning samt delar av 

psykiatrin på Akademiska. 

 


