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Metodmaterial framtaget av Region Jämtland Härjedalens samrådsgrupp för 

barnkonventionen (2015), med inspiration från Region Jönköpings län, Sveriges 

kommuner och landsting, samt Rädda Barnen. 
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Regiondirektören har ordet 

 

Barns rättigheter har länge varit viktiga inom Region Jämtland Härjedalen. År 2011, när 

dåvarande landstingsfullmäktige beslöt att FN:s barnkonvention skulle förverkligas i all 

verksamhet, var detta en naturlig fortsättning på ett sedan länge påbörjat arbete. Avsikten var att 

alla medarbetare skulle få lära sig mer om barnkonventionen. Dessutom ville man att 

barnkonventionens olika principer, steg för steg, skulle implementeras i organisationens alla 

verksamheter. Sedan dess har barnkonventionen varit en del av hur vi arbetar framåt i frågor som 

rör barn och unga. 

 

Detta är också i linje med hur utvecklingen har sett ut på nationell nivå. Viktiga steg har under 

senare år tagits för att stärka barnets rättigheter. I den nationella strategin för att stärka barnets 

rättigheter (2010)  fastställs bland annat att relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets 

rättigheter, att kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar 

som rör barn, liksom att barn att ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör 

dem.  

 

Alla i vår organisation har ansvar för att omsätta barnkonventionen i praktisk handling. Detta 

förutsätter att barnperspektivet finns med i både planering och uppföljning. Det ställer också krav 

på god barnkompetens hos personalen. Vi kan behöva utveckla nya metoder och arbetssätt för 

att säkerställa att barn ges möjlighet till delaktighet och medbestämmande. 

 

Förverkligandet av barnkonventionen är ett långsiktigt arbete som behöver pågå hela tiden. Vi 

kan alla bli bättre på att se barnen och lyssna till deras behov, oavsett om de kommer till oss som 

patienter eller anhöriga, och vi behöver ha kunskap om de särskilda rättigheter som tillkommer 

barn. På så sätt kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett tryggare och friskare liv för 

barnen i Jämtlands län. 
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Introduktion till materialet 

Att använda detta material 
Detta material erbjuder grundläggande kunskap om barnkonventionen. Fokus ligger på de så 

kallade grundprinciperna, det vill säga de delar av barnkonventionen som övriga artiklar vilar på. 

Materialet är upplagt så att det går bra att hoppa mellan övningar och välja det avsnitt som passar 

bäst just nu. 

 

Varje avsnitt beskriver barnkonventionens intentioner utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Dessutom framgår hur Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för 

barnkonventionen knyter an till respektive artikel. I relation till varje avsnitt finns förslag på 

övningar och diskussionsämnen. Välj de avsnitt och de frågeställningar som passar bäst! 

 

I bilaga finns ett antal checklistor som kan vara bra att använda under initieringsfasen. Genom att 

gå igenom checklistorna kan ni få en tydligare bild av hur läget ser ut just nu –  och vad som kan 

bli nästa steg framåt. Checklistorna är tänkta som ett stöd och inte som ett facit. 

 

Materialet lämpar sig för både små och stora arbetsgrupper som möter barn – som patienter, 

anhöriga eller besökare. Materialet lämpar sig dessutom för arbetsgrupper som beslutar om och 

genomför åtgärder som direkt eller indirekt påverkar barn och unga.  

 

Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen finns i centuri: 

http://JLLvPlatina/Platina/Modules/Client/downloadFile.aspx?propID=10376741 

Barnkonventionen i Region Jämtland Härjedalen 
Region Jämtland Härjedalen har som en av sina övergripande uppgifter att främja hälsa och ge 

vård på lika villkor till regionens alla invånare. Av dessa invånare är ungefär 26 000 barn, vilket 

motsvarar en femtedel av befolkningen. Även barn som tillfälligt befinner sig i vårt län omfattas 

av barnkonventionen. Barn är alla människor upp till 18 år. 

 

Barnkonventionen påminner till sin karaktär om en konstitution. Den slår fast principer och 

centrala krav, som sedan behöver utvecklas i exempelvis nationell lagstiftning. Därmed blir 

barnkonventionen en utgångspunkt snarare än en färdig produkt. När barnkonventionen ska 

integreras i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter finns det olika aspekter att ta hänsyn till. 

Den mest centrala är att lagar, som har sin utgångspunkt i barnkonventionen, måste efterlevas. 

Detta gäller till exempel vår skyldighet att beakta anhöriga barns rättigheter eller barns rätt till 

delaktighet och medbestämmande – två grundbultar i vårt arbete med barn, som båda finns 

lagfästa i Nya Patientlagen. 

 

Men barnkonventionens principer är giltiga även i fall där vi inte har nationell lagstiftning att ta 

stöd mot. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, vilket innebär att vi som nation har 

förbundit oss vid att efterleva konventionens principer –  på olika nivåer i samhället. Att barn ska 

kunna känna sig välkomna i hälso- och sjukvårdens alla verksamheter är därför i linje med 

http://jllvplatina/Platina/Modules/Client/downloadFile.aspx?propID=10376741
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barnkonventionen. Vi behöver inte ha en lag att luta oss mot för att exempelvis inreda våra 

väntrum på ett sätt som välkomnar barn. 

 

Detta metodmaterial är tänkt att inspirera till reflektion och om hur barnkonventionen kan 

förverkligas i vår organisation. I förlängningen måste emellertid tankar och idéer få fastare form 

och leda till faktisk utveckling. Det är därför viktigt att mål formuleras för hur barnkonventionen 

ska kunna förverkligas, både i det stora och i det lilla, liksom att dessa mål följs upp på ett 

systematiskt sätt. Det är viktigt att frågor som rör barns rättigheter tas upp på arbetsplatsträffar 

och att barnperspektivet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.  

 

Som stöd för detta arbete finns en samrådsgrupp för barnkonventionen med representanter från 

samtliga centrum. Region Jämtland Härjedalen har också en styrgrupp för jämlik och jämställd 

verksamhet som bevakar och driver frågorna. Styrgruppen leds av regiondirektören. Slutligen 

finns en utvecklingsstrateg för barnkonventionen. Kontaktuppgifter till samrådsgruppens 

representanter finns i centuri: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25748 

 

Slutligen är det viktigt att vi samverkar med andra i samhället i frågor som rör barn. Viktigast är 

att insatserna ges för barnets bästa, att de är samordnade, och att de ges ur barnets perspektiv. I 

länet bedrivs samverkan mellan aktörer bland annat genom Barnarenan och Nätverket för 

Barnkonventionen. Dessutom finns den operativa barnahusgruppen. Kontaktuppgifter till 

barnahusgruppens medlemmar finns i dokumentet ”Att tänka på…” i centuri:  

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=23766 

 
 

 

 
 
 
 

Övning: Varför behöver barn särskilda rättigheter? 

 
Diskutera i smågrupper med utgångspunkt i frågan: Varför behöver barn särskilda 

rättigheter? Summera i storgrupp. 
 
(Reflektera särskilt kring begreppen behov, rösträtt och osynliggörande.) 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25748
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=23766
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Begrepp  

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989 och är en del av folkrätten. I dag har alla länder utom USA ratificerat barnkonventionen. 

Sverige ratificerade konventionen 1990. Enligt barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga 

lagstiftningsåtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen (artikel 4). 

 

Barn 

Enligt barnkonventionen är alla i åldrarna 0–18 år barn. Rättigheterna i barnkonventionen 

omfattar alla barn, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet eller något annat.  

 

Barnperspektiv  

Barnkonventionen syftar till att anlägga ett barnperspektiv på alla beslut och åtgärder som rör 

barn. Barnperspektivet kräver inlevelse och förmåga hos vuxna att identifiera sig med barnets 

situation. Utgångspunkten är barnets fulla människovärde och integritet.  

 

Barnperspektivet ska föras fram på ett planerat, systematiskt och effektivt sätt vid 

verksamhetsplanering/dialog. 

 

Barnets perspektiv 

Barnets perspektiv är det som barnet upplever, uppfattar och beskriver. Det kan vi bara inhämta 

genom att låta barn berätta eller på annat sätt beskriva. 

 

Barnrättsperspektiv 

Att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 

verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för att genomföra FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen). Det kan innebära till exempel strategier för att säkerställa 

barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn.   

 

 

 

 
  
Övning: Vad är barndom och barnperspektiv? 
 
En viktig utgångspunkt för arbetet är att undersöka och förstå sina egna attityder till 

barn och barndom. Dela in er i smågrupper och gör sedan så här: 
1. Var och en tänker igenom vad som skiljer ett barn från en vuxen. Skriv ner 

skillnaderna. 
2. Varje deltagare redovisar sina tankar i respektive grupp. 
3. Diskutera i grupperna hur synen på barn påverkas av den tid man lever i, kultur, 

etnicitet, klass och kön. Finns det andra perspektiv som också påverkar? 
4. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett egenvärde, som vi ska värna 

om. Vad innebär det? Och vad skulle det motsatta förhållningssättet innebära? 
5. Summera i storgrupp. 
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Kunskap om barnkonventionen 

 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 

år 1990 vilket innebär att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen. Den gäller för alla 

barn som befinner sig i Sverige och på alla nivåer i samhället. Kommuner, landsting, regioner och 

statliga myndigheter har som offentliga verksamheter skyldighet att efterleva barnkonventionen. 

 

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som gäller för alla barn. Varje barn, utan undantag, 

har rätt att få del av sina rättigheter. Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som berör dem. Barn 

har rätt till liv och utveckling. Barns åsikter ska ges utrymme och visas respekt. Den här synen på 

barn uttrycks i de fyra artiklarna 2, 3, 6 och 12, som brukar kallas barnkonventionens 

grundprinciper. På dessa principer vilar alla övriga artiklar. Man kan tänka på grundprinciperna 

som glasögon, genom vilka alla övriga artiklar kan förstås.  

 

De fyra grundprinciperna är: 

 

> Alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen ska diskrimineras på grund av 

kön, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller sexuell 

läggning (artikel 2). 

> Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör 

barn och unga (artikel 3). 

> Barn och unga ska tillåtas utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar 

(artikel 6). 

> Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter i frågor som berör 

dem (artikel 12). 

 

Hela barnkonventionen finns i centuri: 

För fullständig version: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25757 

För förkortad version:  http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25758 

I handlingsplanen 
Mål 2 i Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen lyder: 

”Beslutsfattare och medarbetare ska ha god kännedom om FN:s konvention om barnets 

mänskliga rättigheter.” Detta dokument kan i sin helhet ses som ett medel för att  detta mål ska 

uppnås. 

 

Dessutom erbjuds utbildningar om barnkonventionen. Det går bra att kontakta utvecklingsstrateg 

för barnkonventionen och boka in en utbildning. Kontaktuppgifter finns här: 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25748 

 

 

 

 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25757%20
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25758
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=25748
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Hur arbetar ni? 
Alla medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska ha god kännedom om barnkonventionen 

och om hur denna relaterar till den egna verksamheten. Det kan till exempel ske inom ramen för 

kompetensutveckling och vid introduktionsutbildningar för nyanställda. Vid nyanställning är det 

bra om den nyanställde kan informeras om hur barnkonventionen tillämpas på arbetsplatsen. Det 

är viktigt att verksamhetens syn på barn finns nedskriven och är tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Övning: JA och NEJ om barnkonventionen 
 
Barnkonventionen innehåller såväl stort som smått och insikt om helheten är viktig, 
inte minst eftersom barnkonventionen ger alla barn över hela världen samma 
rättigheter. Denna övning avser skapa diskussion om barnkonventionens innehåll 
samt illustrera hur barnkonventionen är applicerbar på det lilla likaväl som på det 

stora. 
 
Låt deltagarna välja mellan JA eller NEJ, antingen genom att hålla upp JA- eller NEJ-
lappar eller genom att ställa sig utefter en tänkt skala i rummet (lappar kan sättas 
upp med orden JA och NEJ i varsin ände av rummet. Deltagarna ställer sig sedan 

någonstans mellan lapparna). 
 
Förslag på påståenden att ta ställning till: 
> En förälder har rätt att läsa sitt barns dagbok 
> En förälder har rätt att läsa sitt barns journal 
> Barn bör få reda på sanningen 
> Vårdpersonal behandlar barn med respekt 

> Man blir vuxen när man fyller 18 år 
> Föräldrar vet vad som är bäst för deras barn 
> Det är skadligt för barn att arbeta 
> Barn och ungdomar har inflytande i samhället 
> Barn och ungdomar har inflytande i hälso- och sjukvården 
> Barn har det bra i vår region 
> Vuxna lyssnar på barn 
> Vårdpersonal lyssnar på barn 
> Barn lyssnar på varandra 
 

Att diskutera: 
 
Hur uppfyller ni detta på er arbetsplats? Om ni inte har hunnit så långt ännu – var kan 
ni börja? Vad blir nästa steg? 
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Artikel 2. Alla barns lika värde 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Artikel 2) 

 

Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess 

aktiva deltagande i samhället. (Artikel 23) 

 

Barn, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. 

(Artikel 30) 

 

Hälso- och sjukvården i Jämtlands län ska erbjuda en vård som är jämlik oavsett ålder, 

könsidentitet, födelseland, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kulturell bakgrund, utbildning, 

bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller annat. Vården ska i största möjligaste mån utformas 

med utgångspunkt i den enskilda patientens behov och önskemål. Detta gäller självklart också när 

patienten är ett barn.  

 

Icke-diskriminering är en grundläggande princip med betydelse för genomförandet av hela 

barnkonventionen. Alla barn har samma rätt, vilket innebär att så länge någon grupp av barn 

halkar efter, eller diskrimineras, så återstår arbete för oss att göra. Det är av detta skäl viktigt att 

samla in uppdelade data –  efter exempelvis kön, ålder och bostadsort – för att övervaka 

diskrimineringens omfattning och identifiera områden där vi behöver bli bättre. 

 

Principen om icke-diskriminering hindrar inte att vi vidtar kraftfulla åtgärder för enskilda barn. 

Det förhindrar inte heller att berättigade skillnader förekommer i hur enskilda barn behandlas. 

Tvärtom behöver vi särskilt uppmärksamma utsatta barn, och barn med sämre förutsättningar, 

för att kunna rikta särskilda åtgärder mot dessa grupper. Principen om icke-diskriminering 

handlar med andra ord inte om att alla barn ska erbjudas exakt samma vård. Istället handlar det 

om att alla barn har samma rätt till bästa möjliga hälsa. Region Jämtland Härjedalen ska erbjuda 

en hälso- och sjukvård som på olika sätt, och för varje enskilt barn, möjliggör detta. 

 

Samerna är Europas enda urfolk och en av Sveriges fem nationella minoriteter. Samiska barn har 

en särskild rätt till sitt språk och sin kultur, både enligt barnkonventionen och nationell 

lagstiftning. Samiska barn bör så långt det är möjligt möta vårdpersonal med kunskap om samisk 

kultur. Samiska barn bör möta vårdpersonal som uppmuntrar och stärker barnets samiska 

identitet och språk. Detta framgår också av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(SFS 2009:724). 

I handlingsplanen 
Mål 3 i Region Jämtland Härjedalens övergripande plan för barnkonventionen lyder: ”Regionen 

vidtar lämpliga åtgärder för att skydda barn mot all form av diskriminering.” Detta innebär bland 

annat att samtliga verksamheter ska göras välkomnande och tillgängliga för barn – oavsett ålder, 

kön, språklig och kulturell bakgrund liksom eventuell funktionsnedsättning. Detta är särskilt 

viktigt att tänka på när fysiska miljöer utformas. 



 

10 

 

Hur arbetar ni? 
Barn kan komma till våra verksamheter som patienter, nära anhöriga eller besökare. I alla dessa 

roller ska barn mötas av en miljö som är välkomnande och tillgänglig. Det handlar både om 

bemötande och om hur den fysiska miljön är utformad. Vad i er befintliga miljö gör att barn 

känner sig välkomna? Om väsentliga aspekter saknas: hur kan ni komma vidare?  

 

Barn är individer med skilda möjligheter och erfarenheter. Ibland begränsar vi barn utan att vilja 

det. Ibland placerar vi in barn i fack som de inte känner sig hemma i. Det är viktigt att inget barn 

blir diskriminerat eller kränkt. Därför behöver vi säkerställa att barn blir välkomnade och bemötta 

så som de är (och inte så som vi tror att de är). Vilka barn riskerar att bli diskriminerade hos er? 

Hur arbetar ni för att motverka diskriminering och kränkande behandling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att diskutera:  
 
> Hur visar vi respekt för barnets människovärde? 
> Hur respekterar vi barnets fysiska och psykiska integritet? 
> Hur respekterar vi barnets sexuella identitet eller könsidentitet? 
> Hur tillgodoser vi samiska barns särskilda rätt till språk och kultur? 
> Vilken kompetens har vi att möta och respektera barn? Hur kan vi stärka 
kompetensen? 
> På vilken kunskapsgrund om respekt och icke-diskriminering väljer vi  

arbetsmetoder? 
> Hur vet vi att barn inte diskrimineras i vår verksamhet på grund av: 

- kön 
- könsidentitet eller könsuttryck 
- kulturell, språklig eller etnisk tillhörighet 
- trosuppfattning 
- funktion 
- ålder 
- sexuell läggning 
- vårdnadshavares ställning 

> Vem har ansvar för att eventuell diskriminering upphör? 
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Artikel 3. Barns bästa 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet (art.3). 

 

Vid alla beslut och åtgärder som direkt eller indirekt rör barn ska barnets bästa komma i främsta 

rummet. Barns bästa ska beaktas vare sig barnet är patient, anhörig eller besökare. Barn har alltid 

rätt att möta vårdpersonal som sätter deras bästa i främsta rummet.  

 

Principen om barns bästa är viktig eftersom barn har särskilda behov av skydd och stöd, liksom 

begränsade möjligheter att föra sin egen talan. Därför behövs personer inom verksamheterna 

(exempelvis utsedda barnombud) som utifrån principen om barns bästa för barns talan.  

 

 

Övning: Vad är diskriminering? 
 
Diskutera följande frågor två och två: 

- Vad är diskriminering för dig? 
- Hur vill du definiera diskriminering? 

 
Lyssna av gruppens diskussioner och tankar. Titta också på hur begreppet 
definieras i lagstiftningen: 
 

Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation 

eller:  att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 

ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer 

eller: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 

åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.  

 

Gå gärna igenom diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och sätt dessa i 
relation till er verksamhet.  Hur kan ni säkerställa ni att barn inte diskrimineras 
utifrån dessa grunder? 
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Det finns inte klart definierat vad som är barns bästa. I enskilda fall kan det upplevas som svårt 

att avgöra vad som är ett barns bästa. Svåra etiska dilemman kan uppstå, exempelvis när ett sjukt 

barns vilja inte överensstämmer med föräldrarnas vilja, eller när ett sjukt barn har skilda 

vårdnadshavare med motsatta åsikter.  

 

Ett sätt att tänka kring barns bästa är att se barnkonventionen i dess helhet som ett uttryck för 

vad som är barns bästa. Barns bästa kan aldrig innebära något mindre än det som 

barnkonventionen som helhet uttrycker. (Begreppet barns bästa kan med andra ord inte användas 

för att försvara exempelvis barnaga, eftersom barnaga strider mot flera av barnkonventionens 

artiklar. På samma sätt kan det aldrig vara för barnets bästa att få sina möjligheter till överlevnad 

och utveckling aktivt begränsade, eftersom det strider mot bland andra artikel 6.) Alla de artiklar 

som tas upp i detta material är relevanta principer för att avgöra vad som är ett barns bästa i en 

viss situation. Överväganden om barns bästa måste göras utifrån vad som är bäst för barnet på 

både kort och lång sikt. 

 

Formuleringen ”i främsta rummet” visar att barnets bästa inte alltid är det enda nödvändiga 

hänsynstagandet. Det kan finnas andra intressen som gör att det uppstår konkurrens mellan 

exempelvis enskilda barn, olika grupper av barn eller mellan barn och vuxna. Att ta ställning för 

barns bästa kan därför innebära att ta ställning i olika intressekonflikter. Barnets bästa måste alltid 

aktivt beaktas och man bör kunna visa att barnets bästa har utretts.  

 

För att leva upp till barnkonventionens intentioner om barns bästa krävs: 

>  Kunskap om barns utveckling och behov, det vill säga barnkompetens 

>  Underlag i form av statistik om barns och ungas behov, hälsa och levnadsvillkor 

>  Kunskap om bemötande av barn och unga 

>  Lyhördhet och respekt för barns och ungas synpunkter, det vill säga barnperspektiv 

I handlingsplanen 
Mål 1 i Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen lyder: 

”Regionen ska ha en ändamålsenlig struktur för arbetet med att implementera 

barnkonventionen”. Detta ska ske bland annat genom inrättandet av barnombud. 

 

Mål 5: ”En hälso- och sjukvård som uppmärksammar och ger stöd till barn och unga som 

kommer till sjukvården i egenskap av anhöriga till sjuka patienter.” 

 

Att inrätta barnombud är ett sätt att uppmärksamma barns bästa. Ett barnombud har i uppdrag 

att se på verksamheten utifrån ett barnperspektiv, att lyfta frågor som rör barns rättigheter och att 

samla kunskap om barn och barns bästa. Enligt den övergripande handlingsplanen för 

barnkonventionen ska barnombud inrättas inom hälso- och sjukvårdens alla verksamheter. 

Införandet sker stegvis och frågor besvaras tills vidare av utvecklingsstrateg för 

barnkonventionen. 

 

För att nå Mål 5 ska också medarbetare i Region Jämtland Härjedalen få utbildning om hur vi 

arbetar med barn som anhöriga, liksom i bemötande av barn.  
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Hur arbetar ni? 
Ett sätt att säkerställa att barns bästa beaktas kan vara att inrätta ett barnombud på arbetsplatsen. 

Ett annat sätt kan vara att integrera barnperspektivet i verksamhetens rutiner, riktlinjer och 

planer. Även i uppföljningar och avrapporteringar bör barnperspektivet finnas med. Att 

medarbetarna har hög barnkompetens och god kunskap om barns utveckling och behov är en 

tredje garant för att barns bästa blir beaktat. 

 

När ett barn är anhörig till en svårt sjuk patient är det barnets bästa att få information och vid 

behov också råd och stöd. Detta fastställs i Nya Patientlagen (SFS 2014:821) och rutiner finns i 

centuri:  

 

Rutin: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322 

Vägledning: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326 

Kunskapsunderlag: http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330  

 

 Har ni egna rutiner för att uppmärksamma anhöriga barns behov? Om inte, behöver sådana tas 

fram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att diskutera: Hur arbetar vi med principen om barnets bästa? 
 
> Vilken kunskap har vi om barns levnadsvillkor, och barns utveckling och behov? Är 
vår barnkompetens tillräcklig? 

> Hur och när diskuterar vi barnets bästa? 
> Hur kommer vi fram till vad som är barnets bästa? 
> Vem har tolkningsföreträde om barnets bästa hos oss? 
> Hur dokumenterar vi våra beslut om vad som är barnets bästa? 
> Hur respekterar vi vårdnadshavare i förhållande till barnets bästa? 

> Hur ser vi på barnets bästa vid bemötande av barn? 
> Hur diskuterar vi barnets bästa vid ekonomiska prioriteringar? 
> Hur diskuterar vi barnets bästa i vår verksamhetsplanering? 
> Hur tungt får barnets bästa väga i beslut? 
> Hur kompenserar vi om barnets bästa inte kan komma i främsta rummet? 
> Hur arbetar vi med barn som anhöriga? Vem har ansvar för att barns bästa beaktas 
när en nära anhörig är svårt sjuk? 
 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20326
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
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Artikel 6. Rätt till liv, överlevnad och 
utveckling  

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. (Artikel 6) 

 

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller 

andra vårdnadshavare. (Artikel 19) 

 

Barn har rätt till hälso- och sjukvård och till bästa uppnåeliga hälsa. Gravida och nyblivna mammor har rätt till 

hälsovård. (Artikel 24) 

Barns rätt till liv 
Alla barn har rätt till liv. Individens inneboende rätt till livet finns också i andra av FN:s 

konventioner och är en grundläggande rättighet. Dock omfattar inte barnkonventionen någon 

definition av liv och frågan om livets början lämnas öppen. Barnkonventionen tar därmed inte 

ställning för eller emot abort, vilket innebär att Sveriges abortlagstiftning inte står i konflikt med 

barnkonventionen. Däremot kan det sägas att barnkonventionen uppmuntrar till reflektion kring 

livets uppkomst och till diskussion av de etiska dilemman som kan uppstå. FN:s 

barnrättskommitté har uppmuntrat åtgärder för att minska abortfrekvensen och uttalat oro kring 

de negativa effekterna av tonårsgraviditeter.  

 

Andra samhällsområden som barnrättskommittén intresserar sig för är dödshjälp, barnamord, 

dödsstraff, väpnade konflikter, hedersrelaterat våld, självmord bland barn och unga och 

trafikolyckor. FN:s barnrättskommitté har vid flera tillfällen kommenterat Sveriges höga 

självmordstal bland barn och unga. 

Barns rätt till utveckling och skydd mot våld 
Barn har inte bara rätt till överlevnad utan även rätt till utveckling. Barn måste bli sedda utifrån de 

individer som de är –  med rätt att bestämma över sin egen kropp, sina egna känslor och tankar. 

Varje barn måste mötas utifrån sina förutsättningar. Barns kroppsliga och psykiska integritet 

måste respekteras. 

 

Barnets utveckling kan hämmas när dess grundläggande behov inte blir tillgodosedda. Barn har 

behov av: 

- omvårdnad och skydd 

- människor de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till 

- ett bra förhållande till sina föräldrar 

- att få utvecklas i en miljö som ger stimulans 

- föräldrars hjälp att sätta gränser 

- att känna att de behövs 

- att få lära sig ta ansvar 

- möjlighet att påverka sin situation 
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När ett eller flera av dessa behov inte tillgodoses finns risk för att barnets utveckling skadas. 

Barnet har rätt att skyddas mot både våld och försummelse av grundläggande behov. Hälso- och 

sjukvården är skyldig att anmäla oro för att barn far illa till socialtjänsten. Detta framgår av kapitel 

14 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

Region Jämtland Härjedalen har rutiner och andra dokument till stöd för arbetet för barn som far 

illa. Stöddokumentet ”Se och våga handla” finns i centuri: 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=11016 

 

På Socialstyrelsens hemsida finns en bra film om anmälningsskyldigheten: 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla  

I handlingsplanen 
Mål 4 i Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen lyder: 

”En professionell hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som blivit utsatta för våld och 

övergrepp, bevittnat våld i nära relationer eller varit utsatta för omsorgssvikt. Flickor och pojkar 

som är eller har varit utsatta för våld, eller upplevt våld i nära relationer, ska veta var de kan 

vända sig inom hälso-, sjuk- och tandvården för att få adekvat vård och omhändertagande.” 

Medarbetare inom hälso- och sjukvården ska utbildas om barn som far illa och 

anmälningsskyldigheten enligt SoL14. Insamlingen av data om barn som far illa ska förbättras. 

 

Mål 7 i Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen lyder: 

”Garantera att barn drabbade av vuxnas missbruk får nödvändigt stöd inom hälso- och 

sjukvården.” Regionen har riktlinjer för samverkan och stöd till blivande och nyblivna föräldrar 

med missbruksproblem. Dessa ska implementeras. 

Hur arbetar ni? 
Misstanke om att ett barn riskerar fara illa kan uppstå i mötet med det enskilda barnet, men också 

i mötet med vuxna patienter som har minderåriga barn, och där brister i föräldraförmågan kan 

antas. I båda fallen har personal inom hälso- och sjukvård en skyldighet att berätta för 

socialtjänsten om sin oro. 

 

Det kan vara svårt att se barn som far illa, ibland för att vi inte vill se. Det kan också vara svårt att 

agera på rätt sätt för att hjälpa det utsatta barnet. Av dessa skäl är det viktigt att arbetsplatsen har 

rutiner för hur dessa barn identifieras, när anmälan till socialtjänsten ska ske, samt formerna för 

hur anmälan görs.  

 

Har ni utarbetade rutiner för att identifiera och hjälpa barn som far illa? Är alla medarbetare 

trygga med dessa rutiner? Om inte, vad är nästa steg för att ni ska nå ett tryggt arbetssätt inom 

detta område?   

 

 

 

 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=11016
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla
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Att diskutera: Hur arbetar vi med barnets rätt till överlevnad 
och utveckling? 
 
> Hur bevakar vi och samtalar kring: 
 - abortfrågan? 
 - neonatalvården? 
 - barns självmord? 
 - barn med dödlig sjukdom? 
 - barn med kroniska sjukdomar? 
> Hur arbetar vi för barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa? 
> Vilken kunskap har vi om barns levnadsvillkor? 

> Hur bevakar och samtalar vi kring barn i familjer där våld och/eller missbruk 
förekommer? 
> Vilka rutiner har vi för att anmäla oro för att barn far illa? Vem ansvarar för att det 
finns rutiner och att de efterlevs? 
> Hur arbetar vi med barn som anhöriga? 
> Hur arbetar vi med barn som utsätts för övergrepp eller utnyttjande? 
> Vilka behöver vi samverka med för att det ska bli bra för barnen? Hur ser vår 
samverkan ut idag? 
  

Övning: Styrkor och svagheter 

I relation till samtliga artiklar kan följande frågor diskuteras, både i mindre grupper 

och gemensamt: 

> Vilka frågor/områden är viktigast i vår verksamhet? 

> Vilka styrkor har vi här? Vilka brister? 

> Vad kan vi förändra/förbättra? 

> Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, 

kunskap, organisation eller åtgärder? 

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras! 
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Artikel 12. Barnets röst 

Barn har rätt att uttrycka egna åsikter och att bli hörda. Barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. (Artikel 12) 

 

När barn är patienter har de rätt att få information som är anpassad efter deras ålder och 

mognad. De har också rätt att uttrycka åsikter om sin vård och att vara delaktiga i beslut. Barnets 

inställning ska klarläggas så långt som möjligt och tillmätas betydelse i relation till ålder och 

mognad. Detta regleras i Patientlagen (SFS 2014:821). 

 

För att kunna ta ställning och uttrycka åsikter är de nödvändigt för barnet med adekvat 

information. Information som ges till barn behöver anpassas efter barnets ålder, mognad, 

funktionsförmåga och språk. Vid behov ska tolk användas. 

 

Barns och ungas åsikter är också centrala i verksamhetsutvecklingen. För att kunna utveckla 

verksamheten ur ett barnperspektiv behöver vi ta in barns och ungdomars egna erfarenheter och 

kunskaper. Utifrån ålder och mognad ska barn ges möjlighet att lämna synpunkter på vårt arbete. 

Hänsyn ska tas till både likheter och olikheter i flickors och pojkars åsikter. De ska behandlas 

med respekt och någon form av återkoppling ska alltid ske. 

 

Vid utredningar och beslut som berör barn och ungdomar ska vikten av att ta in deras 

synpunkter betonas. Vid strukturella förändringar, till exempel en omorganisation av 

verksamheter som berör barn, bör barns åsikter dokumenteras och tas till vara. 

 

De synpunkter som hämtas in bör användas strukturerat i planering, kvalitetsutveckling 

och utformning av verksamheter som möter barn. 

I handlingsplanen 
Mål 6 i Region Jämtland Härjedalens övergripande handlingsplan för barnkonventionen lyder: 

”En hälso- sjuk- och tandvård som bjuder in barn och unga att vara delaktiga i sin egen vård.” 

Barns rätt till information och delaktighet enligt Patientlagen (2014:821) ska säkerställas. 

Hur arbetar ni? 
Barn kan ha åsikter om vården, vårdmiljön och personalens bemötande både utifrån sin roll som 

antingen patient eller anhörig. Barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem, främst i 

relation till den egna vården, men också  i frågor som rör vårdmiljön eller  deras roll som 

anhöriga. Det kan dessutom handla om större beslut, som omorganisationer eller flyttning av 

verksamhet, där barn direkt eller indirekt berörs.  

 

Det finns olika sätt att inhämta barns åsikter och olika metoder passar bättre vid olika tillfällen. I 

vilka sammanhang möter ni barn? Hur berörs barn av er verksamhet? Vad gör ni och vad kan ni 

göra för att inhämta barns åsikter? Nedan följer några tips om hur man kan arbeta.  
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Metoder för att hämta barns och ungdomars synpunkter: 

 

> Enskilt samtal i mötet med barnet om till exempel behandling. Barnets åsikter dokumenteras. 

Vid behov kan informationen avpersonifieras och samlas in för att användas i det allmänna 

förbättringsarbetet. Kom ihåg att ett barn behöver adekvat information för att kunna bilda en 

uppfattning. Använd gärna alternativt informationsmaterial. Kom ihåg att vid behov boka 

tolk. 

> Fokusgrupper i vilka en grupp ungdomar samlas för att strukturerat diskutera till exempel 

kultur, väntrum eller förebyggande hälsovård. Återkoppling till gruppen är viktig. 

> Enkäter kan användas när det för att fånga upp viktiga synpunkter på en viss verksamhet, 

tillgänglighet med mera. Återkoppling bör ske och ett bra sätt är att visa resultatet med 

planerade åtgärder på en affisch i väntrummet. 

> Medborgardialog genom att politiker och tjänstemän ordnar sammankomster med 

kommunens ungdomar, t ex via skolan och enligt deras önskemål. Även här är det viktigt med 

återkoppling. 

> Kom ihåg att vissa barn är svårare att nå än andra. Anpassa inbjudningar, informationsmaterial 

och annat efter målgruppen och tänk på att målgruppen vanligen omfattar barn med varierade 

funktionsfömågor, varierad språklig bakgrund och av olika kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övning: Barns inflytande 
 

Varför ska barn och unga ha inflytande i frågor som berör dem? Låt deltagarna ställa 
sig i ett av fyra hörn beroende på hur man besvarar denna fråga. Följande alternativ 
ges: 
 

1. Därför att det är en rättighet 
2. Därför att det är en övning i demokrati 
3. Därför att resultatet blir bättre 
4. Eget alternativ 

 

Inget svar är rätt eller fel. Däremot får de olika svaren olika konsekvenser. Samtala 
gärna om vilka konsekvenser de olika alternativen kan få, för barnen och för 
verksamheten. 
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Barnet som invånare  

Det är viktigt att se barnen som invånare i länet och som brukare av regionens verksamheter. 

Information riktad till barn och ungdomar ska göras lättillgänglig och ges på ett sätt som de 

förstår. Barns kunskaper och erfarenheter ska i möjligaste mån tas tillvara.  

 

Miljön ska utformas så att den ur ett barnperspektiv är både fysiskt tillgänglig och trygg. I 

planeringen av till exempel lokaler ska en trygg, handikappanpassad och barnsäker miljö ingå. 

 

Samverkan med exempelvis kommunerna kan vara nödvändig för att inte ansvarsgränser ska 

förhindra att barnets bästa sätts i främsta rummet. Barns erfarenheter av exempelvis utsatthet 

eller funktionsnedsättning inverkar på barnets hela vardag, samtidigt som samhällets ansvar för 

barnet är uppdelat på olika aktörer, där hälso- och sjukvården är en. Genom samverkan kan vi 

göra svåra situationer lättare för barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Att diskutera: Hur respekterar vi barns rätt till delaktighet och 
inflytande? 
 
> Vad menar vi med delaktighet respektive inflytande? 
> Vilka är hindren för barns inflytande i vår verksamhet? 
> Pratar vi till, med, åt eller för barnet? 
> När tror vi att barn kan bilda åsikter?  
> När och hur beaktar vi barns åsikter? Vilken betydelse tillmäter vi barns åsikter? 
> Vilka möjligheter har barn att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet? 
> Vilka metoder för barns delaktighet har vi i vår verksamhet? Vem ansvarar för att 

vi har metoder? 
> Hur får barn information av oss i frågor som rör deras liv och hälsa? 
> Hur får barn kunskap om sådant som dokumenteras om dem och vem eller vilka 
som kan skriva, läsa eller ha tillgång till informationen? 
> På vilken kunskapsgrund bedömer vi barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande? 

 

Att diskutera: 
 
Vilka goda exempel på samverkan har vi? Inom vilka områden behöver vi utveckla 
mer samverkan? Vad är nästa steg? 
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Vill du veta mer? 

 

Tips på användbara webbsidor: 

 

Barnombudsmannen: www.barnombudsmannen.se  

BRIS: www.bris.se  

BRIS för vuxna: www.barnperspektivet.se 

Unicef: www.unicef.se/barnkonventionen  

NOBAB: www.nobab.se  

Region Örebro läns sida för barn med psykiskt sjuka föräldrar: www.kuling.nu 

Rädda Barnen: www.raddabarnen.se  

Rättighetsfokus: www.rattighetsfokus.se  

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj  

Stiftelsen Allmänna barnhuset: www.allmannabarnhuset.se  

Stiftelsen Allmänna barnhusets sida om sexuella övergrepp mot barn: www.dagsattprataom.se  

Ungdomsmottagningen på nätet: www.umo.se  

1177.se om svåra hemligheter: www.1177.se/vagaberatta  

 

Testa dina kunskaper om barnkonventionen hos SKL: www.gorbarnstarkare.skl.se 

 

 

 

 
 

  

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.bris.se/
http://www.barnperspektivet.se/
http://www.unicef.se/barnkonventionen
http://www.nobab.se/
http://www.kuling.nu/
http://www.raddabarnen.se/
http://www.rattighetsfokus.se/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj
http://www.allmannabarnhuset.se/
http://www.dagsattprataom.se/
http://www.umo.se/
http://www.1177.se/vagaberatta
http://www.gorbarnstarkare.skl.se/
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Bilaga 1. Barns rätt och behov i vården 

Nordiskt nätverk för barns och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) har 

utifrån FN:s konvention om barns rättigheter tagit fram två standarder, en för sjuka barns 

rättigheter i vården och en för ungdomars rättigheter vid övergång från barnsjukvård till 

vuxensjukvård. 

 

Läs mer på www.nobab.se  

 

 

Nordisk standard för barns rätt och behov i vården 

1. Barn skall läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga behandlingen och 

omvårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i sätt i hem eller i öppen vård. 

2. Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela 

sjukhusvistelsen. 

3. Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn dygnet runt. 

4. Barn och föräldrar ska få information om sjukdom, behandling och vård på  ett förståeligt 

sätt.  

5. Barn och föräldrar ska, efter grundlig information, få vara delaktiga i beslut som gäller 

behandling och vård. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar och 

undersökningar 

6. Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och inte på en vuxenavdelning. 

Barn behöver träffa jämnåriga för lek och aktiviteter under trygga förhållanden.  

Det får inte finnas ålders begränsningar för besökare till barn.  

7.  Barn skall ha möjlighet till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och 

sjukdomstillstånd, i en miljö som skall vara utformad och utrustad för att möta deras 

behov. Personal ska vara specialutbildad för att arbeta med barn som är sjuka eller har 

funktionsnedsättning. 

8. Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de 

kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barn och familj.  

9. Vård- och behandling skall vara organiserad så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i 

vården. 

10. Barn ska bemötas med respekt, förståelse och integritet. 

 

 

Nordisk standard för ungdomars rättigheter vid övergång från 
barnsjukvård till vuxensjukvård 
 

1. Ungdomar, som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning behöver fortsatt 

vård, har rätt till kontinuitet i hälso- och sjukvården. 

2. Ungdomar har rätt att i god tid aktivt delta i förberedelser vid övergång till 

vuxensjukvård. 

http://www.nobab.se/
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3. Ungdomar har rätt till information om vad de förändringar innebär som övergång till 

vuxensjukvård medför. 

4. Ungdomar har rätt att medverka i alla beslut som fattas vad gäller övergång till 

vuxensjukvård. 

5. Ungdomars integritet ska respekteras i samband med övergång till vuxensjukvård. 

6. Personal som övertar vård och behandling av ungdomar ska ha utbildning och kompetens 

för detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Att diskutera: 
 
Hur lever vi upp till NOBAB:s standarder på vår arbetsplats? 
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Bilaga 2. Checklistor – några kryckor på 
vägen 

Checklistor kan vara bra i uppstarten av nya arbetssätt. Nedan följer ett antal checklistor som kan 

användas för att skapa sig en bild av vilka delar som hör till ett framgångsrikt barnrättsarbete, 

samt vad den egna verksamheten kan behöva arbeta mer med.  

 

Checklistorna ska ses som stöd i ett uppstartsarbete. Arbetet med barns rättigheter är inte något 

att bocka av från en lista innan man går vidare till annat, utan en process som måste hållas 

levande och ständigt fortgå. Checklistorna är inget facit. 

 

Barnchecklistan som används inför ett beslut bör användas inför varje beslut fortlöpande. 

 

Barn och unga som patienter och brukare 
CHECKLISTA 1  
 

Ledning och alla medarbetare ska utifrån sina roller bidra till att: 

 

□ Barn vårdas med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn på sjukhus har rätt att ha en 

förälder eller närstående hos sig under sjukhusvistelsen. 

□ Barn och unga får samma möjlighet till vård på lika villkor oavsett kön, könsidentitet, 

könsuttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och 

sexuell läggning 

□ Utveckla former för bemötande och samtal med barn 

□ Utveckla former för information till barn och ungdomar både gällande tillgång till sin journal, 

i utskick och på hemsidor 

□ Barn och ungdomar får information om vilka rättigheter de har 

□ Barn blir sedda och lyssnade till, samt att metoder utvecklas som ger barn och unga möjlighet 

att lämna synpunkter på sin behandling. 

□ Metoder tillämpas som främjar alla barns hälsa och utveckling, såväl fysisk och psykisk som 

känslomässig, social och kulturell, samt förebygger och skyddar för olika risker. 

□ Utveckla metoder utifrån barnperspektivet i arbetet med att möta och stödja asylsökande 

barn och flyktingbarn samt att ta hand om gömda barn 

□ Använda barnperspektivet i mötet med svårt sjuka eller döende barn. Kroniskt sjuka barn och 

barn som ligger länge på sjukhus bör ges särskilt stöd som inte enbart omfattar medicinskt 

omhändertagande utan även i övrigt främjar en positiv utveckling.  
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Barn som besökare och närstående 
CHECKLISTA 2 

 

Alla verksamheter som möter barn och ungdomar som besökare eller närstående till patienter 

ska: 

 

□ utveckla kunskap om vikten av att se, lyssna och samtala med barn 

□ ta tillvara på barns och ungdomars synpunkter på utbud och miljö, till exempel på 

ungdomsmottagningar och i väntrum 

□ ge begriplig och översatt information till barn och unga vid medicinska konsultationer och i 

andra kontakter. 

□ utveckla rutiner för att ge besökande barn och ungdomar i egenskap av närstående (eller 

kamrater) den information och det stöd som behövs. (Detta gäller särskilt barn till föräldrar 

med missbruk och psykiskt funktionshinder. Det är också viktigt att barn och ungdomar 

inom den somatiska vården ges stöd, särskilt om en förälder är allvarligt sjuk, långtidssjuk 

eller döende.) 

 

 

För chefer och ledare 
CHECKLISTA 3 

 

Ett första steg för att förverkliga barnkonventionen är att integrera barnkonventionens 

intentioner i regionens styrdokument och att i verksamhetsplaner förtydliga hur dessa intentioner 

ska kunna realiseras. 

 

Exempel på viktiga målområden: 

 

□ Barn och unga ska känna sig trygga och välkomna i regionens verksamheter. 

□ Tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning måste uppmärksammas 

□ Barnperspektivet och barnkonventionens artikel om barns bästa ska finnas med i beslut och 

åtgärder som berör barn, direkt eller indirekt. 

□ Verksamheterna ska särskilt ta hänsyn till utsatta barn liksom barn och unga i utsatta 

områden. 

□ Flickors och pojkars delaktighet och inflytande ska stimuleras och stärkas. 

□ Former ska utvecklas för hur regionens övergripande handlingsplan för barnkonventionen 

kan förverkligas inom verksamheten. 

□ Regionens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling  i barnkompetens. 

□ Regionens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling  i bemötande av barn och 

unga. 

□ Barnperspektivet bör finnas med i verksamhetsberättelsen.  

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

Inför beslut 
CHECKLISTA 4 

 

Barnchecklista inför beslut är ett verktyg för verksamheterna för att se till barnets bästa i 

samband med beslut och genomförande av åtgärder. 

 

Oavsett beslutets karaktär bör det föregås av en analys gällande eventuella konsekvenser, direkta 

eller indirekta, för barn och ungdomar. Om det visar sig att beslutet kommer att påverka barn 

och ungdomar, kan barnchecklistan användas för att säkerställa att barns rättigheter blir beaktade. 

 

Innebär beslutet/åtgärden att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? För att kunna 

svara på frågan är det nödvändigt att fundera på vad barnets bästa innebär i den egna verksamhet. 

Bedömningen ska grunda sig på barnkonventionens artiklar, lagar, forskning samt kunskaper hos 

dem som finns i barnets närmaste omgivning. 

 

Barnchecklistan återfinns på nästa sida. 
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Barnchecklista inför beslut 

 

Ärende………………………………………………...............…..............……..  

 

Datum………….......…… 

 

Kommer beslutet att beröra barn / ungdomar nu eller i framtiden direkt eller indirekt? 

□ Nej  □ Ja  

 

Om ja, fyll i följande barnchecklista inför beslutet: 

 

1. Vilka barn/ungdomar berörs av detta beslut? 

 

 

 

2. Har några barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? 

 

□ Nej □ Ja  

 

Om ja, på vilket sätt? Vad blev resultatet?  

 

 

 

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på 

bland annat kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, hälsa, funktionsnedsättning, 

tro eller social ställning? 

 

□ Nej □ Ja 

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

4. Innebär beslutet att en rättvis/rimlig del av verksamhetens resurser går till berörda barn och 

ungdomar? 

 

□ Nej □ Ja  

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

 



 

27 

 

5. Innebär beslutet att berörda barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

□ Nej □ Ja  

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

Om svaret på någon av dessa fem frågor blir ”nej”, försök formulera varför beslutet inte gått i 

linje med FN:s barnkonvention: 
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Bilaga 3. Barnrättshanden 

Rättighetsfokus har tagit fram barnrättshanden som en modell för hur vi kan tänka kring 

barnkonventionen. Inspiration kring hur barnrättshanden kan användas finns på Rättighetsfokus 

hemsida: www.rattighetsfokus.se  

 

Barnrättshanden ser ut så här: 

 

 

 
Källa: www.rattighetsfokus.se  

http://www.rattighetsfokus.se/
http://www.rattighetsfokus.se/

