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Regionens Hus, sal F

Närvarande:

Katarina Johansson
Berit Axelsson
Ann Grännö Alm
Ellinor Petersson
Linda Ceder
Elizabet (Lisa)Muhic
Sara Wulff
Eva Niklasson
Noomi Carlsson

Ej närvarande:

Marie Golsäter
Kristina Brengesjö
Anna Sjödin
Maria Skålebrant
Mariana Ekman
Jenny Freding

1

Inledning och presentation
Noomi hälsade alla välkomna och presenterade Eva Niklasson
som är ny representant för Klin. Fys. Och ersätter Maria
Skålebrant. Sara Wulff kommer inom kort att lämna regionen och
ersätts i styrgruppen av Jenny Freding. Elizabet (Lisa)Muhic, VO
medicin, kommer att ingå i gruppen utifrån sitt uppdrag med
barnskyddsteam och barnrättsfrågor i övrigt. Ellinor Petersson,
sektion Folkhälsa, arbetar med projektet Våld i nära relationer och
ingår i styrgruppen under den tiden. Linda Ceder, BUP, har bytt
efternamn sen vi sågs sist.

2

Föregående mötesanteckning
Noomi gick igenom föregående minnesanteckningar och lite kort
vad som har hänt sedan dess inom vissa områden.

3

Tillsammans för barnens bästa
Barnrättsombud på klinikerna
Det finns idag ca 273 barnrättsombud inom regionen varav 33
inom kirurgisk vård, 72 inom medicinsk vård och ett 30-tal inom
psykiatrin. Alla barnrättsombud namnges på Barndialogen.
Berit Axelsson berättade om pågående initiativ inom kirurgisk
vård. Förra året kom ett politiskt förslag kring hur barn skulle
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vårdas på sjukhus i länet vilket ledde till många diskussioner.
Som en följd av det träffades representanter från kirurgisk och
medicinsk vård samt Axel Roos m fl för att diskutera om
barnrättsombud, möjligheter till bra och säker vård av barn utifrån
medicinsk kompetens mm. Kirurgisk vård inventerar nu
medarbetare som är intresserade av att engagera sig i dessa frågor.
Ett nytt möte är planerat 2/2, bl. a. för att diskutera
barnrättsombud, Noomi kommer att vara med. En synpunkt
framfördes från psykiatrin – det är viktigt att få med första linjens
chefer för att få en förändring att ske.
Ibland är det svårt att få med barnrättsombuden på
nätverksträffarna (vilket är viktigt för att ge information och
inspiration). Men 2017 var det ovanligt många som deltog.
Önskemål om fler träffar per år så i år ska det vara träffar även på
våren. Dessa är inplanerade 4/4 i Eksjö, 10/4 i Värnamo och 11/4
i Jönköping kl. 13-16. Fokus på Våld i nära relationer och
utvärdering av utbildningsmaterialet som barnrättsombuden fått.
4

Nytt uppdrag från Strategigrupp barn och unga
Åsa Ekman (Jönköpings kommun) och Noomi har hållit en
presentation för strategigrupp barn och unga om de genomförda
utbildningarna - grundkurs i barnkonventionen. 595 personer av
många olika professioner deltog i utbildningarna. 13 % av
deltagarna var från regionen, krockade med införandet av Cosmic.
Noomi skickar presentationen till styrgruppen.
Tre alternativ identifierades som fortsättning på detta:
1. Barnombudsmannen planerar att göra en utbildning och vill
samarbeta men oklart när det i så fall sker
2. Lägga ner detta
3. Fortsätta i egen regi.
Strategigruppen vill att vi fortsätter driva detta på egen hand. Vi
ska ta fram en webbutbildning eftersom det är svårt att skicka all
personal på en fysisk utbildning. Media Center i Jönköping kan
hjälpa oss att filma och producera en film. Kommer att läggas på
Socialtjänsten Play som ägs av Socialtjänsten i Jönköpings
kommun och ska finnas tillgänglig även för regionen.
Socialtjänsten Play är ett webbforum där olika webbutbildningar
ligger som länets kommuner köpt in sig i och kan använda.
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Är det möjligt att ha det som en obligatorisk utbildning i
Lärandekalendern på samma sätt som för Miljöutbildningen?
Beslut: Noomi tittar vidare på det.
5

Utbildning i BRA samtal för barnrättsombud
Önskemål från onkologens barnrättsombud om nätverk/utbildning
kring hur man har tuffa samtal med barn. Psykiatrin har erfarenhet
av detta och skulle kunna delta i nätverk med onkologen.
BRA samtal (barns rätt som anhörig) – samtal med barn utifrån
förälderns problematik. Enskilt samtal med barnet (efter samtal
med föräldern) – hur är det för barnet – hemma, i skolan, med
kamrater – bra/dåligt etc. Cirkel – färglägga eller skriva sitt svar.
Lätt material att använda. Allmänna Barnhuset äger metoden och
utbildar utbildare som sedan kan introducera metoden inom den
egna verksamheten. Idag finns det några utbildare inom regionen
– inom psykiatri och socialpsykiatri – utbildar inom sina
verksamheter. Utbildning kan också ges genom Kommunal
utveckling om den ska ges i bredare form. Man måste gå
utbildningen själv först för att få utbilda sig till utbildare – detta
kan lösas genom de utbildningar som anordnas inom psykiatrin.
Man måste vara 2 utbildare vid utbildningstillfällena. Nästa
utbildning till utbildare via Allmänna barnhuset är till hösten,
datum inte publicerad ännu. Liza Muhic kommer att gå
utbildningarna med syfte att själv bli utbildare inom regionen.
Beslut: Noomi får styrgruppens uppdrag att titta vidare på detta.

6

Socialstyrelsens nätverk Barn som anhöriga
Noomi, Katarina och Sofie Melkner, Jönköpings kommun var
med från regionen på denna 2 dagars nätverksträff. Fokus på
information till barn. Regionen har fått i uppdrag att tillsammans
med Nka och Socialstyrelsen arrangera innehållet på 2018 års
nätverksträff i november.
Noomi visade styrgruppen hur användningen av familjeformulär
ser ut i regionen. Ökning med 200 st. under 2017. Ny version av
familjeformulär finns i Cosmic R8.1 och barnrättsombuden har
fått en presentation som de kan visa för sina kollegor om hur man
hittar och använder blanketten (se punkt 8).
Finns regionövergripande rutin om hur familjeformulär ska
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användas, i den står det att varje klinik måste ta fram sin egen
rutin om hur man ska göra detta på kliniken.
KVÅ-koder (DU055, DU056, DU057) som används för
familjeformulär ska under 2018 mätas per tertial. Samt GD008
om orosanmälan. Resultat redovisas i barnbokslutet.
Användningen av KVÅ-koderna har ökat de senaste åren.
Noomi skickar statistiken samt familjeformuläret till styrgruppen.
7

Kommunikationsplanen för barnrättsarbetet.
Hur går det?
Noomi har försökt få komma till Primärvårdsforum för att också
nå de privata vårdcentralerna men har inte fått komma dit ännu.
Barn är inte specificerade som ett prioriterat område i
Tillsammans-arbetet. Berit tar med sig den frågan.
Projekt för att införa en Esmaker-enkät till barn (4-8 år) på platta,
Noomi har tagit över projektet. Har testats på två ställen. Finns
lite svårigheter t ex språk och vana att använda platta. För att gå
vidare ska 2-3 plattor köpas in. Noomi vill ha ett genomarbetat
underlag omkring detta innan hon träffar MPG primärvård. Ann
vill också vara med i mätningarna för BUMM i sin verksamhet.
Noomi tar med det också i sin planering.

8

Utvärdering av nätverksträffarna hösten 2017
På höstens träffar deltog socialtjänsten från Jönköpings kommun
som berättade om hur orosanmälan tas om hand och samordnare
från Barnahus var med för att berätta om hur de arbetar.
Noomi visade resultat från enkät till deltagarna.
Till vårens träffar blir fokus Våld i nära relationer. Ellinor
berättade för styrgruppen om sitt arbete inom området, utbildar i
verksamheterna om metodstödet som finns, Våld i nära relationer
och barn som far illa (Vera filmen). De som vill ha utbildning av
Ellinor kan kontakta henne och boka (1,5 timme lämpligt). Det
finns en trailer som presenterar metodstödet. Kontaktuppgifter
skickas till styrgruppen. Regionen har i projektet Våld i nära
relationer tillsatt en tjänst inom ATV som jobbar med våldsutsatta
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personer.
Om man skriver journal under sökordet Våldsutsatt så syns det
inte om man tittar i journalen hemma.
9

Utbildningspaketet för barnrättsombudens
uppdrag
Barnrättsombuden fick utbildningsmaterial i november som de
ska använda i sina verksamheter. Noomi följer upp hur
presentationen fungerar att använda för barnrättsombuden.

10

Riktlinjedokument för arbetet med Barn som
anhöriga
Tidigare var detta ett policydokument, nu ändrat till en riktlinje
eftersom det är ett lagstadgat arbete som vi ska göra. Agneta
Jansmyr ska skriva under dokumentet, därefter publiceras det.

11

Nya barnrättsfördelar från Regeringen
Noomi bevakar regeringens arbete kring barnrätt. Alla kan
prenumerera på nyheter från regeringen om man vill.

12

Övrigt
Utbildning och nätverksträffar
Heldagsutbildning för nya barnrättsombud och chefer i början av
hösten. Susanne Svärd från Kronoberg utbildar. Noomi bokar in
ett datum i september. Kollar av med styrgruppen så att det inte
krockar med andra större möten.
Nätverksträffar brukar ligga i slutet av oktober/början november.
Lisa och Ellinor deltar på dem. Ett per område (Jönköping, Eksjö,
Värnamo). Noomi återkommer med datum.
Barnskyddsteam
Projekt under 2 år, medel avsatta. Lisa jobbar 50 % med
uppbyggnaden. Annika Lind, barnkliniken deltar också. Tittar på
Östergötland som haft projekt och nu infört det som ordinarie
verksamhet.
Barnskyddsteamet har en person tillgänglig vardagar 9-15 som
personal kan kontakta för att ställa frågor. De som jobbar i
barnskyddsteamet får utbildning och nätverk. De i sin tur ska
utbilda personal.
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Erfarenheten från Region Östergötland är att ha barnskyddsteam
leder till fler orosanmälningar och fler konsultationssamtal. Ökad
patientsäkerhet för barn.
Rapport från barnrond på klinfys
Eva berätta om barnronden som genomförts hos dem. 10 st. 10åringar deltog under ca 1 timme. Tittade på barnhörnan i
väntrummet och undersökningsrum. En sammanställning kommer
att läggas på Barndialogen.
Vill man genomföra en barnrond och ha stöd i det så hjälper
Noomi till.
13

Nästa möte
8 maj 2018, kl. 09.00-11.00

Vid anteckningarna

Sara Wulff

