Stärk barnets
rättigheter och
delaktighet
Du kan göra det bättre för barn och ungdomar

HANDLINGSPLAN
för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting
Kortversion

I STockholMS läN boR IDAG ca 450 000 barn i åldrarna 0-18 år.
Alla verksamheter som är finansierade av Stockholms läns landsting
(SLL) ska arbeta med att stärka barnets rättigheter. SLL har en
handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets
rättigheter, Barnkonventionen, i verksamheterna. Den gäller även
verksamheter som riktar sig till vuxna.
Handlingsplanen innebär att alla verksamheter, ska arbeta för att

bli ännu bättre på att bemöta, ge information och göra barn och
unga delaktiga.
Alla medarbetare inom landstinget har ett eget ansvar att lyssna på
barn och ungdomar och verka för deras bästa.

Chefer på alla nivåer och

inom samtliga verksamheter
ska se till att medarbetarna
får kunskap om Barnkonventionen. Konventionen ska
genomsyra allt från styrdokument till praktisk verksamhet.
Den politiska ledningen
och styrelser ansvarar för att

Barnkonventionen följs upp
och tydliggörs i beslut, budget,
utredningar, verksamhetsuppföljning och bokslut.

Vi måste beakta
BARNENS BÄSTA

och då krävs
• kunskap om barns utveckling och behov
• kunskap om barns hälsa och levnadsvillkor
• kunskap om bemötande av barn och ungdomar
• lyhördhet och respekt för barns synpunkter
• att vuxna ser skillnaden mellan det egna barnperspektivet
och barnets perspektiv

Vi måste lyssna till
BARNENS RÖST

och barn och ungdomar bör därför få
• information utifrån sina egna förutsättningar
• vara med och påverka och vara delaktig t ex i sin egen behandling
• lämna synpunkter på verksamheten
Deras synpunkter ska användas både i enskilda möten
och planering och utformning av verksamheten.

Vi måste se
BARNEN SOM MEDBORGARE

genom att
• ge information och kunskap om deras rättigheter
• se barnen som brukare av landstingets
tjänster, vilket tydligt ska framgå i avtal
för SLL:s samtliga egna och upphandlade verksamheter
• samverka med andra verksamheter så att
inte ansvarsgränser förhindrar att barnets
bästa sätts i första rummet

GODA EXEMPEL inom SLL
Trafikförvaltningen genomför utbildning i

Barnkonventionen för alla nyanställda och
tar in barns synpunkter genom
fokusgrupper och resevaneundersökningar.

Folktandvården har bl a i kariespreventions

programmet för barn och ungdomar en
intention att utjämna skillnader i barns
olika tandhälsa.

Vårdpersonalen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar för
att omsätta Barnkonventionen i praktiken genom att bli ännu bättre
på att bemöta barn och ungdomar och göra dem mer delaktiga. Detta
ses som en del i kvalitetsarbetet. En arbetsgrupp genomför en
barnrättsombudsutbildning en gång per år med målgrupp personal
inom hälso- och sjukvård i Stockholm.

Sagoboken ”Trasiga Tanden,

Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och
Arga Armen behöver hjälp”
har tagits fram i samarbete med
barn och personal. Syftet är att föräldrar och personal
ska se barnet som huvudperson. Används främst inom barn
hälsovården, barnmottagningar, barnsjukhusen och folktand
vården. Men kan beställas av alla vårdverksamheter.

En arbetsgrupp med representanter från olika

vårdverksamheter har tagit fram en Vägledning,
Checklista och Kunskapsunderlag med syfte att
förbättra information, råd och stöd för barn som är
närstående till hälso- och sjukvårdens patienter.
www.folkhalsoguiden.se/barnsomarnarstaende
För att förbereda barn och ungdomar inför
undersökningar på sjukhus har Sachsska barnoch ungdomssjukhuset utvecklat information
www.bjornwebben.se och 1177 Vårdguiden har
information till barn och föräldrar www.1177.se

Kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap
arbetar tvärprofessionella samverkansteam utifrån barnets bästa.
Teamen har representanter från mödra- och barnhälsovården, barnoch vuxenpsykiatri, socialtjänst och ibland kvinnoklinik och beroendemottagning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över sina regelböcker och avtal.

Barn som närstående enligt 2 g § hälso- och sjukvårdslagen är i särskilt
fokus.

UTMANINGAR
• Att bli bättre i bemötandet av barn
• Att bli bättre på att göra barn och unga delaktiga
• Att genomföra verksamhetsanpassade
utbildningar i Barnkonventionen
• Att utveckla t ex rutiner och information utifrån barnets
perspektiv.
Alla – politiker, chefer och medarbetare i Stockholms läns
landsting – ska bidra till att göra det ännu bättre för alla
barn och unga i all landstingsfinansierad verksamhet.

Ladda ner eller beställ kortversionen eller hela Handlingsplanen på
www.folkhalsoguiden.se/barnkonventionen
Här kan du också beställa sagoboken
”Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och
Arga Armen behöver hjälp”
Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
www.regeringen.se

