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Interpellation om barns rättigheter
(dnr 19RGK768)
Henrietta Serrate (S) har i en interpellation ställt frågor om barns rättigheter i hälsooch sjukvården i Region Kronoberg. De direkta frågorna besvaras nedan.
1. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara
delaktiga i sin hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
Det ligger i uppdraget för varje verksamhet inom hälso- och sjukvården att
svara för att barns behov och rättigheter tillgodoses.
Barn- och ungdomskliniken har tagit fram ett info-blad riktat till barn och
ungdomar angående den egna rätten till information och delaktighet
(tillsammans med Susann Swärd). Det finns tillgängligt för hela regionen att
använda.
Barnklinikens personal har vid utbildningsdagar fått kunskap om
barnkonventionen och patientlagen i vilken barnets egna rättigheter tydliggörs.
På kliniken pratar personalen mycket om barnets bästa och barnets egna
rättigheter vilket genomsyrar verksamheten.
I arbetet med patientkontrakt pågår ett arbete på barn- och ungdomskliniken.
Det har gjorts en kartläggning som fångar barns och ungas delaktighet. Vi
planerar att presentera den på hälso- och sjukvårdsnämndens junimöte. Vi har
dock ingen systematik i att fånga dess uppgifter. Här skulle vi kunna bli bättre.
Just nu pågår en utbildningsinsats som handlar om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, där har också barnets rätt till delaktighet i sin vård
behandlats. Ca 40-talet anställda från olika verksamheter har deltagit i den.
Det görs en del och det är fokus på frågorna på olika sätt. Men man måste nog
ändå säga att barns situation och rätt i vården är alldeles för lite
uppmärksammat. Barn är 20 % av befolkningen och får vård på vårdcentraler,
ortopeden, kirurgen, ÖNH, ögon, akutkliniken, IVA. Kunskap om barns
specifika situation, både medicinskt, omvårdnadsmässigt och rättighetsmässigt
är otillräcklig. Här har vi en uppgift att göra. Vi behöver nå alla verksamheter
som vårdar barn på ännu bättre sätt.
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2. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barns behov
beaktas vad gäller anhörigas tillstånd?
Vi har en rutin för barn som närstående,
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskligarattigheter-och-barnets-rattigheter/#tab-15001
Familjeombuden (i dagsläget 47 st) har ett ansvar att stötta sina verksamheter i att omsätta
vår rutin för barn som närstående. Vi har sorgegrupper för de barn som mist en förälder. Vi
har barngrupper inom Familjefrid kring de barn som utsatts för våld samt även grupper för
barn vars föräldrar missbrukar. Vuxenpsykiatrin har barngrupper när föräldrar har psykisk
ohälsa och missbruk.
Vi har lanserat ett stort informationsmaterial till alla inom vården
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskligarattigheter-och-barnets-rattigheter/barn-som-narstaende/, samt samma information till
vårdnadshavare OCH barn om olika hälsotillstånd https://www.1177.se/Kronoberg/liv-halsa/psykisk-halsa/ung-och-ma-daligt/nar-en-vuxen-i-din-familj-inte-mar-bra/, vad man
har för rättigheter samt vart man kan få stöd.
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Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden

