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Barnbokslut 2018
Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs ansvar för att omsätta barnets rättigheter i
barnkonventionen och följer innehållet i Policyn för lika möjligheter och rättigheter inom en hållbar
Region Kronoberg, som är vårt högst beslutande dokument.
1.1 Likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering
Region Kronobergs värdegrund utgår från respekt för människan. Vi arbetar för allas lika
värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.
 Rätten till likvärdiga villkor för barns uppväxt och utveckling: Ögonkliniken har arbetat för att
barn med särskilda behov och/eller annat språk ges dubbel tid vid mottagningsbesök.
 Ögonkliniken har infört kontakttolk för alla barn samt barnmottagningspass för
arabiska patienter med samma tolk under hela passet för att minska familjernas
väntetider som vanligen uppstår när tolk ska beställas och anlända.
 Den regionala kulturplanen har pekat ut likvärdig tillgång till regional kultur i hela
Kronoberg som ett särskilt prioriterad område. En stor andel av kulturbolagens
ordinarie produktioner har turnerat i hela länet och genomförts i samverkan med skola
och lokala arrangörer.
 Det har skett ett flertal utvecklingsinsatser för ökad likvärdighet i länet både fysiskt och
digitalt, t.ex. Musik i Syds Musikriket och Musik i Syd Channel. Scensommar Kronoberg
har erbjudits med avgiftsfria familjeföreställningar på oväntade platser i länet, utarbetade
i samverkan mellan Region Kronoberg och länets kommuner.
 Rätten till likvärdiga villkor för bästa uppnåeliga hälsa: Barn- och Ungdomshabiliteringen har
uppmärksammat att barn i västra länsdelen inte har fått samma omfattning och kvalitet
på insatser som barn i östra länsdelen pga. att det är svårare att rekrytera personal. En
omfördelning av resurser har därför genomförts i syfte att kunna erbjuda likvärdig vård i
länet till alla barn med funktionsnedsättning. Man har även strävat efter att erbjuda fler
kontaktytor än ett fysiskt besök och har under året sett en utveckling mot fler
telefonkontakter.
 Barnhälsovårdens föräldrastöd har traditionellt främst nått mammor och det finns en
klar risk att pappor med behov av stöd inte uppmärksammas. Under året utbildades
samtliga barnhälsovårdssjuksköterskor i att erbjuda och genomföra enskilt
föräldrastödjande samtal även till den förälder som inte fött barnet, vilket ger en
möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av stöd bland pappor.
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1.2 Barnanpassad information och barnets delaktighet
Barn har rätt att vara informerad om, och delaktiga i, frågor som berör deras liv, samt rätt
till information som de kan förstå, på ett enkelt och begripligt språk.
 Rätten till information: Ögonkliniken har utarbetat informationsmaterial på arabiska och
somali till föräldrar när barnet har en synnedsättning och behöver glasögon.
 Avdelningen för färdtjänst- och riksfärdtjänst har reviderat och förenklat texter i
informationsmaterial och blanketter för att dessa ska bli mer lättförståeliga.
 Ögonkliniken har i samarbete med barnhabiliteringen utarbetat ett särskilt
kallelsematerial med bilder utformade i syfte att underlätta barnens förståelse av det
kommande besöket. Materialet vänder sig till barn med autism eller andra
funktionsbesvär.
 En hälsoskola för nyanlända i syfte att öka kunskap och förståelse för hälso- och
sjukvårdssystemet har genomförts på ett antal vårdcentraler.
 Personal inom barnhälsovården har utbildats i Grunda sunda vanor som är ett pedagogiskt
bildmaterial som syftar till att främja och öka barnets delaktighet i hälsosamtalet om
hälsosamma levnadsvanor. Barnet får även en minibok med samma innehåll i så att
familjen ska kunna fortsätta samtalet hemma.
 Ungdomsmottagningarna i Ljungby har tagit fram specialanpassad skolinformation till
särskolan på högstadiet samt gymnasiet kring sex och samlevnad. De har även
synliggjort information kring sexualitet på olika språk i väntrummet.
 Barn från 16 års ålder kan numer själva ta del av sin journal via 1177.
Region Kronoberg har under 2018 genomfört ett flertal studier och utvärderingar som riktat
sig till barn och som har använts för att förbättra verksamheten och ge ökad kunskap:
 Rätten till delaktighet: Under 2018 har Folkhälsa och social utveckling genomfört en studie
kring ungas tillit till vuxna. I studien har gymnasieungdomar fått komma till tals i ämnen
med hjälp av fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. En rapport Tillitens
villkor – ungas röster om tillit och hur den kan stärkas har sammanställts och resultatet
redovisades vid en länskonferens. På konferensen medverkade ungdomar från länet och
delades med sig av sina egna erfarenheter.
 Folkhälsa och social utveckling har genomfört enkätundersökningen Barns och ungdomars
hälsa och levnadsvanor för sjätte gången. Alla barn och ungdomar i åk 5, åk 8 och gy åk 2
erbjöds att delta i enkäten, svarsfrekvensen var ca 83 procent. Elever (i referensklasser) i
länet har även fått komma till tals i samband med av enkätfrågorna reviderades.
 Kreativa rum har genomförs i samverkan mellan Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg och Hemslöjden i Kronoberg för att barn, unga och vuxna ska få möjlighet
att bidra till att göra sina bibliotek till mer kreativa och lockande platser.
 Föreställningen Hemma, en av Regionteaterns medborgarproduktioner, var en insats
som fångade upp barns och ungas egna berättelser och erfarenheter. I arbetet inför
produktionen bidrog högstadieelever från Lessebo.
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 Under en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby kring samtal om psykisk ohälsa
gjordes en undersökning huruvida elever tycker att ungdomsmottagningen i Ljungby har
rätt fokus, att de vet vart verksamheten finns, samt om de som besökt ungdomsmottagningen upplevt att de har fått god vård. Resultatet var överlag mycket positivt.
 I flera förbättringsarbeten på barn- och ungdomskliniken har barn och föräldrars åsikt
efterfrågats främst i intervjuform men även i form av riktad enkät. Det finns
utvecklingspotential gällande att lyssna mer på barn än föräldrar.
 Rätten till delaktighet och information: Under året har barn och ungdomar som varit på Barnoch Ungdomshabiliteringen fått möjligheten att framföra sina åsikter om besöket
genom en väntrumsenkät, improve IT. Samtidigt har tillgängligheten till språktolk
förbättrats för att öka möjligheten till delaktighet.
 Barn- och ungdomshabiliteringen har tagit fram en broschyr om vad som händer vid
uppföljning i kvalitetsregister CPUP riktat till barnen. Den har fått stor uppmärksamhet
och konceptet används nu i flera regioner/landsting.
 Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål registrerade 43 ärenden som
rörde barn och unga upp till 19 år, vilket var närmare hälften av antalet föregående år.
Barnärenden motsvarar 6,3 procent av samtliga ärenden, vilket är en minskning från 8,9
procent förra året. Ärenden inom vård och behandling var vanligast, följt av ärenden
som rörde klagomål på kommunikation och så såg det också ut när det gällde vuxna.
Det var övervägande föräldrar som kontaktade patientnämnden, endast i ett fall var det
en tonåring som själv tog den första kontakten med patientnämnden. När ärendet
rörde äldre barn lämnade de sitt godkännande till att ärendet registrerades.
Kontaktorsak Patientnämnden

% 2015

% 2016

% 2017

% 2018

Vård och behandling

42

43

39

47

Kommunikation

35

32

23

23

Organisation och tillgänglighet

14

8

16

14

Vårdansvar

2

4

10

2

Administrativ hantering

1

1

8

12

Medicinsk dokumentation och
sekretess

3

7

5

0

Ekonomi

2

4

0

2

Ej vald eller övrigt

1

3,8

0

0

Barn och unga
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1.3 Goda levnadsvillkor för barn och arbetet mot barn som far illa
Region Kronoberg ska verka för att barn ska ha goda och jämlika levnadsvillkor samt en
trygg och säker livsmiljö i Kronobergs län. Regionen har ett särskilt ansvar för att upptäcka
och stödja barn som far illa.
 Rätten till goda levnadsvillkor: Arbetet med Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län har under
året skapat samsyn kring behoven av att berörda aktörer tillsammans skapar en säker
och trygg uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Ett
förankringsarbete har lett fram till en länsgemensam inriktning på ett långsiktigt och
uthålligt arbete, samarbete och samhandling.
 Länstrafikens analys av resandet visar att 15-19-åringar använder kollektiva färdmedel
betydligt oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största delen i form av
skolskjuts som bekostas av hemkommunen men även i form av fritidsresande.
 För stimulera kollektivt resande för ungdomar under 20 år erbjuds reducerat biljettpris
samt de rabatterade produkterna Sommarlovskortet och Fritidskortet. Region
Kronoberg beviljades bidrag för att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet. Det resulterade i en nära nog fördubbling av
kollektivtrafikresandet hos länets ungdomar under perioden 15 juni-15 augusti 2018. På
de utdelade Sommarlovskorten gjordes i genomsnitt 17 resor/kort och ungefär hälften
av resandet skedde i Växjö Stadstrafik.
 Vuxenpsykiatrin har diskuterat ett barnperspektiv på nybyggnation för att tänka in
barnvänliga rum gällande möbler, leksaker, skötbord m.m.
 Barn- och Ungdomshabiliteringen fick medel från satsningen psykisk hälsa för att
utveckla och förbättra insatser och stöd till barn där en eller båda föräldrarna har en
kognitiv funktionsnedsättning. Under året fick 121 föräldrar stöd i att berätta för sina
barn om sin diagnos och funktionsnedsättning. Vid några tillfällen har barnen själva
varit delaktiga.
 Rätten till kultur och fritid: Region Kronoberg deltar i ett interregionalt samverkansprojekt
mellan alla Sydsveriges kulturorganisationer med uppdrag inom professionell dans.
Insatsen bidrar till att fler barn i Sydsverige får möjlighet att möta professionell dans
som konstform.
 Ett särskilt utvecklingsarbete pågår inom ramarna för den regionala satsningen på kultur
i vården, t.ex. genomförs en insats i syfte att stärka ungas hälsa genom dans.
 Utvecklingsprojektet KulturCrew har bidragit till mer kultur i Kronoberg i samverkan
med skolan via stärkt ungt arrangörskap. Projektet bygger på att unga blir ambassadörer
för kultur på sin skola.
 Rätten till utbildning: Utbildningskonceptet Maker tour - Mot nya höjder har tillsammans med
Av-Media åkt runt till skolor i Kronobergs län. En buss har varit lastad med ny
spännande teknik kopplat till den nationella IT-strategin. Genom att erbjuda denna typ
av verksamhet skapades en större likvärdighet i koppling till digital teknik och ökar
tillgängligheten. Fler har kunnat ta del av erbjudandet när bussen kom till eleverna
istället för att eleverna skulle förflyttas.
 Av-Media har erbjudit utbildning inom Alternativa verktyg för att alla elever ska kunna
tillgodo se sig undervisning utifrån varje individs behov och nivå.

REGION KRONOBERG

 Av-Media har köpt in 5 stycken robotar (AV-1) som kan användas i skolan när en elev
är långtidssjuk. Roboten placeras i klassrummet och den sjuke eleven har en Ipad och
kan följa undervisningen och konversera med lärare och klasskompisar i klassrummet.
 Rätten till bästa uppnåeliga hälsa: Ögonkliniken har tillsammans med barnhabiliteringen
utformat nya rutiner för undersökning av barn med misstänkt synnedsättning och
autism. Primära omhändertagandet kommer att ske på barnhabiliteringen i en för
barnen lugn och känd miljö.
 Ögonkliniken har införskaffat en ny handhållen mätapparat för att mäta behov av
glasögon. Den kräver inte pupillvidgande droppar och kan hållas på avstånd, vilket
underlättar framför allt för barn med autism som har svårt med närhet. Detta fungerar
mycket bra även vid andra funktionshinder där barnet har svårt att medverka.
 Antalet disponibla vårdplatser på neonatalavdelningen ökades efter sommaren från 6+2
till 8+2. Under året vårdades inga barn utomläns på grund av platsbrist.
 Samarbetet mellan barnavdelning 10 och 11 har utvecklats för att ge säkra övergångar
och bättre vårdplatsutnyttjande. Detta bidrar till bättre slutenvård för alla barn, nyfödda
och barn med allvarlig sjukdom samt bättre möjlighet för barnet att ha närstående hos
sig på sjukhuset.
 Hemsjukvård för barn har utvecklats och byggts ut så att fler barn med allvarlig
sjukdom och stort vårdbehov kan vårdas i hemmiljö.
 Barnlogopederna har utvecklat arbetssätten och bland annat genom gruppaktiviteter
förbättrat sin tillgänglighet.
 Tillgängligheten till psykologbedömning för förskolebarn med behov av stöd i sin
utveckling är oacceptabelt låg på grund av ökande behov. Vårdkedjan för barn 0-6 år
med sen eller avvikande utveckling involverar barn- och ungdomskliniken, barn- och
ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin och fungerar inte optimalt.
Barn riskerar att falla mellan stolarna.
 Ungdomsmottagningen har infört ett formulär ”Sexit” för alla ungdomar som besöker
mottagningarna oavsett vilken personalkategori de ska träffa. I formuläret frågas om
ungdomars sexuella hälsa, om de har varit utsatts för våld, använder eller missbrukar
droger familjesituation, sexuell läggning m.m.
 Ungdomsmottagningarna ordnade en inspirationsdag för alla skolklasser i Ljungby
kommun kring samtal om psykisk ohälsa, där runt 2000 ungdomar fick tillfälle att höra
föreläsningar om psykisk ohälsa, sexuella normer samt få information om att hjälp finns
att få på ungdomsmottagningar och att även få killarna att söka dit.
 Under året har akuten tagit fram underlag för att införa kapillär provtagning istället för
venös sådan vid buksmärtor, vilket gör att många barn som söker med ont i magen
slipper väntetiden för att bedövningssalva ska ha effekt och istället för att stickas med
en nål i armen istället får ett litet stick i fingret.
 Akuten har tagit fram underlag för att kunna starta med lustgas som smärtlindring till
barn på akuten.
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 Barn- och ungdomshabiliteringen har skapat permanenta tjänster för TVITS- team
(Tidiga Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan på barn- och
ungdomshabiliteringen) för att bättre svara upp mot barns behov.
 Rätten till sina föräldrar: Det är fortfarande trångt på neonatalavdelningen och
möjligheterna för båda föräldrarna att vara hos sitt barn är begränsade. Det saknas
fortfarande ändamålsenliga föräldrautrymmen på barn- och ungdomskliniken.
 Rätt till skydd från försummelse och vanvård samt våld och övergrepp: Ett omfattande
utvecklingsarbete har lett fram till en skriven rutin för hur föräldrars journaltillgång via
1177 spärras i de fall detta bedöms bidra till hotbilden mot barnet.
 En medicinsk riktlinje för spädbarnsmisshandel publicerades av barn- och
ungdomskliniken, sedan tidigare finns en rutin för barnmisshandel.
Region Kronoberg har under året bidragit till ökad kompetens och kunskap i samverkan
med olika aktörer i länet:
 I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) har Region Kronoberg
arrangerat tre länskonferenser kring orosanmälan för socialtjänsten och hälso- och
sjukvården.
 I samverkan med Länsstyrelsen och polisen (Livsstil Kronoberg) erbjuds länets skolor
ett material kring ungdomar och alkohol som är framtaget för att användas vid
föräldramöten.
 Kompetens och Lärande har samordnat kompetensutveckling för personal inom skolan
med fokus på rättshaveristiskt beteende.
 Professioner som möter barn, unga och deras föräldrar har fått kompetensutveckling i
ämnen kopplade till ungas användning av digitala medier och möjlighet att ta del av
material som t.ex. kan användas till enskilda föräldrar eller föräldragrupper.
 Inom bild- och formsatsningen genomfördes SPÄNST, en kompetenshöjande serie
med avsikt att stärka den offentliga konsten i länet under 2018-2020. Under 2018
genomfördes en utbildningsdag för olika metoder för inkludering av intressenter och
olika perspektiv i arbetet.
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Nyckelaktivitet 2017

Mål

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Andel patienter under 18 år av dem som omfattas
av vårdgarantin som fick komma på ett läkarbesök
i primärvården inom 7 dagar (Helår)

100 %

96,8 %

97,5 %

94 %

94 %

94 %

93,5 %

Andel patienter under 18 år som omfattas av
vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i
specialiserad vård inom 90 dagar (Helår)

100 %

97,5 %

95 %

97 %

78 %

88 %

83 %

Andel patienter under 18 år som fått träffa läkare
vid landstingets barnakut inom 4 timmar

>90 %

-

85 %

94 %

95 %

95 %

76,4 %

Andel patienter 1-17 år med livshotande tillstånd
(prio 1) som nås av ambulans inom 10 minuter

>60 %

-

63,4 %

63,2 %

57 %

58 %

58 %

Andel remitterande patienter 1-18 år som träffar
läkare på barnkliniken inom vårdgarantins 90 dagar.

90 %

99,6 %

97,9 %

97,2 %

95 %

98 %

92 %

Andel patienter 6-18 år som fått ett besök inom 7
dagar på barn- och ungdomshälsan

90 %

-

29,6 %

90,3 %

58 %

28,3 %

13 %*

Andel patienter 6-18 år som får ett fysiskt nybesök
inom 30 dagar på barn- och ungdomshälsan.

80 %

-

-

-

-

83 %

86 %*

Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått ett besök
inom BUP inom 30 dagar (Faktisk väntetid helår)

80 %

96,8 %

97,5 %

91 %

81 %

48 %

38 %*

Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som har fått
behandling inom 30 dagar (Faktisk väntetid
helår)

80 %

97,3 %

94,3 %

91 %

73 %

62 %

44 %*

Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått behandling
och utredning inom BUP inom 30 dagar
(Faktisk väntetid helår)

80 %

58,1 %

74,4 %

75 %

45 %

48 %

31 %*

Andel patienter under 18 år som omfattas av
psykiatriöverenskommelsen som fått fördjupad
utredning inom BUP inom 30 dagar (Faktisk
väntetid helår)

80 %

20 %

46,9 %

43,8 %

12 %

25 %

15 %*

Andel 1- och 2-åringar som har fått en
hälsobedömning av sin tandhälsa inom tandvården.

95 %

-

89 %

96,5 %

95 %

85 %

84 %

Andel besökta årskurs 3 och 5 i skolan av
tandvården i det förebyggande arbetet för
förbättrad munhälsa.

100 %

-

>95 %

> 95 %

94 %

87%

87 %

* Kommentarer till tabellen ovan: Tillgängligheten till läkarbesök på barn- och ungdomskliniken

är fortsatt god. Tillgängligheten till specialistvården har minskat under året. Tillgängligheten till barnoch ungdomspsykiatrin och familjehälsan har enligt tabellen ovan drastiskt försämrats i förhållande
till förra året. BUP har under 2018 minskat antal arbetade timmar och arbetet med att minska ner
antalet individer som t.ex. väntar på utredning. Man har även kvalitetssäkrat registreringen av
väntande till behandling varför denna tillgänglighetssiffra blivit sämre. Totalt har det dock
genomförts mer behandling och utredning 2018 än 2017, vilket inte synliggörs av siffrorna ovan.
Barn- och ungdomshälsan har from 1/9 2017 räknat det fysiska nybesöket som första kontakt mot
att det tidigare var telefonbesöket man räknade som nybesök inom 30 dagar, därmed speglar
försämringen snarast ett ändrat sätt att registrera första kontakten än en faktiskt ökad väntetid.
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1.4 Region Kronoberg som barnrättsbaserad verksamhet
Region Kronoberg arbetar utifrån ”Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige” för
att förverkliga Barnkonventionens principer och krav inom alla verksamheter där barn är
berörda.
 Under året har 48 familjeombud används ute i verksamheterna inom hälso- och
sjukvården för att skapa en strukturell hållbarhet som bidrar till ökad kompetens och
kvalitetssäkring av vårt samlade arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och
barn som närstående. De har bl.a. deltagit i framtagandet av kommande
regiongemensamma rutinen kring dokumentation vid våldsutsatthet.
Följande kompetensutvecklingsinsatser har berört barn och/eller barnets rättigheter inom
Region Kronobergs verksamheter under 2018:
 Personalen på neonatalavdelningen utbildas i FINE (Family and Infant
Neurodevelopmental Education), en metod för att lära sig förstå det för tidigt födda
barnets egna signaler och individanpassa insatser och åtgärder enligt barnets behov.
 Länstrafikens ledningsgrupp har haft utbildning kring barnkonventionen kopplat till
deras uppdrag.
 Ortoptisterna har haft utbildning om synutveckling, syntester mm för BVC sköterskor
för att än bättre kunna erbjuda en likvärdig och god undersökning av barn vid 4årskontroller.
 Barn- och Ungdomshabiliteringen har utbildat samtliga medarbetare i att använda
videomöten för att öka barns och ungas tillgång till hälso- och sjukvården.
 Utbildningar kring barns rättigheter i vården, barn som far illa och våld i nära relationer
har genomförts inom en mängd olika verksamheter samt inom utbildningsprogram för
specialistundersköterskor barn och ungdom, försäkringsmedicin och tandsköterskor.
 Personal från ungdomsmottagningarna har gått utbildningen YAM (Ungdomar
medvetna om psykisk hälsa), vilket är ett program för skolelever som främjar
diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om
psykisk hälsa.
 Ungdomsmottagningen i Ljungby har utbildat nyanställda inom CatchUp kring HBTQfrågor. Personalen har även fått utbildning i Mindfulness för att starta ungdomsgrupper.
 Alla nyanställda vid barn- och ungdomskliniken utbildades om anmälningsplikt vid
misstanke om barn som far illa
 Läkarna vid barn- och ungdomskliniken kompetensutvecklades i spädbarnsmisshandel.
Följande arbetsrutiner har under året utvecklats för att bidra till barnets rättigheter inom
Region Kronobergs verksamheter:
 Ögonkliniken har tagit fram en ny rutin för när ett barn uteblir från ett besök. Om ett
barn inte kommer efter en påminnelse och kontakt med familjen görs en orosanmälan
till socialtjänsten.

REGION KRONOBERG

 Under året har riktlinjerna för slutenvård av barn på kirurg- och ortopedavdelningarna
vid Ljungby lasarett reviderats.
 Vuxenpsykiatrin har sett över hur man arbetar med samtalsmetoderna Föra barn på tal
och BRA-samtal för att bättre möta upp närstående barns behov.
 Verksamhetscheferna för BUP, Barnkliniken och Habiliteringen har under året startat
ett samarbete i syfte att lyfta och samverka i frågor som rör barn. Tillsammans med
utvecklingsenheten har ett arbete påbörjats med att beskriva processerna mellan
verksamheterna. Ett första steg har varit att ta fram en baslinje som utgångspunkt för
förbättringsarbete framåt.
 Samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård eller boende inklusive
läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för barn och ungdomar 0 – 20 år har
uppdaterats. Rutinen beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan barn- och
ungdomskliniken, barnhälsovården, socialtjänst, förskola/skola inklusive elevhälsa.
 Personcentrerad/familjecentrerad vård är i princip implementerad på barn- och
ungdomskliniken.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts inför följande beslut som påverkar barn och
ungdomar i Kronoberg:
 En barnkonsekvensanalys genomfördes vid revideringen av regelverket för sjukresor.
 Länstrafiken har deltagit i ett pilotprojekt för genomförande av socialkonsekvensanalys
vid transportplanering.

1.5 Kommentarer till barnbokslutet
Detta barnbokslut fångar en bråkdel av alla de aktiviteter som Region Kronobergs olika
verksamhetsområden har gjort under 2018 för att stärka barnets rättigheter i länet. Det finns
dock ett antal områden som behöver fortsatt uppmärksamhet för att säkerställa barns
rättigheter inom hälso- och sjukvården:


Det är fortsatt problematiskt med tillgänglighet för vård, utredning och behandling för
barn med psykisk ohälsa. Särskilt oroande är den bristande tillgängligheten till
psykologbedömning för förskolebarn. Den allvarliga effekt detta kan få för barn 0-6 år
med sen eller avvikande utveckling kräver förnyade tag för att tillgodose barnets rätt till
bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård, bland annat genom
en mer optimalt fungerande vårdkedja som involverar barn- och ungdomskliniken,
barn- och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin.



Vid planerandet av eventuellt nytt sjukhus i Växjö behöver barnets rätt till sina
vårdnadshavare tydligt framgå för att underlätta för bibehållen föräldrakontakt för alla
barn som behöver inneliggande vård.



Barnrättsbaserade beslutsunderlag har använts i mycket begränsad omfattning vid beslut
som påverkar barn. Barnrättsbaserade beslutsunderlag saknas fortsatt för politiska beslut
som påverkar barn och ungdomar i Kronoberg. Det krävs nya tag och frågan lyfts av
regionstyrelsen under 2019 inför att barnkonventionen blir lag 1/1 2020.

