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Uppdragsbeskrivning för barnombud

1 Inledning
Verksamhetsområden inom Region Jämtland Härjedalen ska ha utsedda 
barnombud. Barnombud utses av områdesledningen. Syftet med att inrätta 
barnombud är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med barns 
rättigheter. Som stöd finns en utvecklingsstrateg för barnkonventionen.

Föreliggande uppdragsbeskrivning är regionövergripande och innehåller utrymme 
för flexibilitet. Det är viktigt att barnombudens arbete har relevans och motsvarar 
behov i den aktuella verksamheten. Det är vidare viktigt att barnombudets arbete 
är underställt områdesledningen och får sitt uppdrag från denna. 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade 
barnkonventionen år 1990. Det innebär att Sverige har förbundit sig att följa 
barnkonventionen. Den gäller i hela landet och på alla nivåer. Alla offentliga 
verksamheter ska efterleva barnkonventionen.

Under år 2020 förväntas barnkonventionen bli nationell lag.

2 Barnombudens uppdrag
Barnombudens uppdrag är att:

1. uppmärksamma barns behov och barns rättigheter
2. sprida kunskap och information
3. samverka med den egna ledningen i frågor som rör barns behov och barns 

rättigheter
4. vid behov samverka med andra barnombud i organisationen

Uppdraget omfattar följande aktiviteter:

1. Inhämta, tillhandahålla och förmedla kunskap och relevant information som 
rör barns behov och rättigheter 

2. Stödja medarbetare i frågor som rör barn, vare sig de är patienter eller 
anhöriga

3. Hålla barnperspektivet ”levande” – t.ex. genom information på APT eller i 
diskussion kring patienter på rond/behandlingskonferens

4. Delta i regionövergripande nätverksträffar för barnombud, samt på andra 
sätt samverka för att möta barns behov och rättigheter

5. Vid behov och på uppdrag från chef utforma och revidera rutiner/riktlinjer i 
frågor som rör barns rättigheter 
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6. Vid behov och på uppdrag av chef bedriva utvecklingsarbete inom området.

3 Utvecklingsstrategens uppdrag
Utvecklingsstrateg för barnkonventionen har i uppdrag är att:

1. stödja och samordna barnombudens arbeten
2. säkerställa att barnombuden har aktuell information om regler och lagar 

som rör barns rättigheter
3. säkerställa att barnombuden har tillgång till relevant stödmaterial
4. informera nya barnombud om vad barnombudsarbetet innebär och var 

information finns relaterat till barnombudsarbetet.
5. sammankalla barnombuden till regionövergripande nätverksträffar en gång 

per termin
6. föra dialog med chefer avseende riktlinjer, planering, utveckling

Vissa områden har egna barnombudssamordnare. Dennes uppdrag kan motsvara 
utvecklingsstrategens, men bör formuleras på områdesnivå i samråd med chef.

4 Tidsåtgång
För barnombud uppskattas uppdraget omfatta 3-4 timmar i månaden, inklusive en 
regionövergripande nätverksträff per termin.

Flera av barnombudens aktiviteter utförs inom ramen för ordinarie arbete (på 
arbetsplatsträffar, på behandlingskonferens etc), men tid till inläsning är 
nödvändig. 

Utökade eller preciserade uppdrag från chef är inte medräknade i denna 
bedömning, utan bör tidsättas särskilt.

Utvecklingsstrategen arbetar 25 procent med barnkonventionsfrågor.

5 Uppföljning
Barnombudens arbete bör följas upp i ordinarie verksamhetsuppföljning. Ansvaret 
för detta ligger hos områdeschef.

Utvecklingsstrateg genomför en samordnad uppföljning av arbetet en gång per år.
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