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Plats:

Regionens hus, sal E

Närvarande:

Noomi Carlsson
Eva Ulff
Ann Grännö Alm
Elinor Petersson
Lisa Muhic
Anna-Maria Norén
Mariana Ekman
Jenny Freding

Ej närvarande:

Katarina Johansson
Linda Ceder
Eva Niklasson
Marie Golsäter
Berit Axelsson

1

Föregående mötesanteckning
Noomi hälsade välkomna och vi körde en presentationsrunda.
Sedan gick Noomi igenom föregående mötesanteckningar. Under
punkten övriga frågor tillkom Akutprocessen – barn i sorg.

2

Förfrågan om frivilligarbete inom Barn som
anhöriga
Noomi har fått en förfrågan från en före detta sjuksköterska som
vill jobba ideellt med barn som anhöriga. Hon har hänvisat henne
till kontaktpersoner inom kommunen.

3

Barnbokslut 2017
Barnbokslutet har fått ny design och bifogas som tidigare
årsredovisningen. Barnbokslutet ger en allmän presentation av
arbetet med barnrättsombud och ger en överblick av vad
Regionen gör. Noomi har haft ett möte med rektorerna för
naturbruksgymnasierna och har fått en inblick i hur de jobbar med
ungdomar som har svårigheter. Önskvärt vore att få in
barnrättsarbetet i Stratsys så att alla områden får ett uppdrag
uppifrån att arbeta med barns rätt.

4

Nya grepp för barnrättsarbetet i RJL
Nya grepp inom barnrättsområdet. På ett möte som Noomi och
Lisa hade med bland andra sjukvårdsdirektörerna kom det fram
att barnrättsarbetet är en viktig punkt för sjukvårdsdirektörerna.

MÖTESANTECKNINGAR

2(5)

Styrgrupp Barnkonventionen
Tid:

2018-05-08 9:00–11:00

Det bestämdes också att den 23 oktober, med start vid lunch så
kommer alla 207 barnrättsombud att bjudas in till Rosensalen för
att prata om barnrättsarbetet. Då deltar även
sjukvårdsdirektörerna. Anmälan sker via lärandekalendern när
programmet för eftermiddagen är klart.
Det beslutades också att det ska tas nya tag med arbetet med
kemikaliefria leksaker i alla verksamheter. Lisa har haft kontakt
med Sofia Spjut, miljökemist, angående detta. Arbetet med
kemikaliefria leksaker beräknas vara klart under maj.
Inventeringar har gjorts ute i områdena och nya leksaker har köpts
in där det behövts. Arbetet med att rensa bland leksaker i alla
verksamheter är en utmärkt uppgift för barnrättsombuden att
informera om. Noomi skickar den information hon har angående
detta till styrgruppen.
Barnronder kommer att genomföras regelbundet inom kirurgiskt
och medicinsk verksamhetsområde. Förslaget är 2 ronder/område
och år. Barn är huvudaktörer tillsammans med personalen på
enheten.
5

Dokumentation av orosanmälningar
Juristerna har lyft frågan angående dokumentation av
orosanmälningar med personer i Cosmic-gänget. Hur och var ska
dessa göras om man har barn som patient respektive barn som
anhörig? I dagsläget dokumenteras orosanmälningar till barn som
anhörig i den vuxne patientens journal. Barnskyddsteamet ska se
över detta. Det finns en mall i Cosmic att använda. I Östergötland
görs orosanmälan i Cosmic och har sekretess. Ifylld blankett
sparas i barnets journal om barnet är patient. Är patient en vuxen,
fylls blanketten i manuellt och diarieförs på den avdelning som
gjort anmälan. Nästa möte mellan jurister, Cosmic-gänget med
flera är den 13 juni mellan 13:00-15:00 och styrgruppens
medlemmar är välkomna att delta om så önskas.

6

Vårens nätverksträff för barnrättsombud
Utvärderingen av vårens nätverksträff gav positiv respons. Vissa
tycker att det behövs mer utbildning, men detta beror ofta på hur
länge man varit barnrättsombud.
På Barndialogen/Barnkonventionen/Webbutbildning finns en
utbildning att köra på det egna området. En del väljer att visa
Vera – barn som far illa och orosanmälan och diskutera detta och
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en del väljer ut delar att diskutera. Detta är en utbildning som
riktar sig till all personal, men tyvärr kommer inte
kommunanställda åt utbildningsmaterialet.
7

Webbutbildning för hela länet
Strategi för barn och unga gav i uppdrag att få till en
webbutbildning i grundläggande kunskap i barnkonventionen,
som ska passa alla. Barnombudsmannen nationellt arbetar med en
upphandling av detta och har tagit kontakt med Regionen för ett
samarbete. Tanken är att barnombudsmannen gör en film, sen
görs en för- och en efterfilm som blir länsnära. Detta bör vara
klart under hösten.

8

Utbildningar hösten 2018
5 september är det en utbildning om könsstympning av flickor
och kvinnor – Den tysta frågan. 18 september är första
utbildningsdagen i BRA-samtal för alla barnrättsombud (BRA =
barns rätt som anhöriga). Andra utbildningsdagen är den 12
december. 25 september är det utbildning för nya barnrättsombud.

9

Uppföljning av familjeformulär samt
orosanmälan första tertialen 2018
Familjeformuläret fylls i för att se i vilka åldrar man har barn och
man fyller även i olika åtgärdskoder; antingen samtal med
förälder, samtal med förälder och barn eller samtal med barn.
Familjeformuläret finns i Cosmic, men fylls inte alltid i på grund
av tidsbrist. Användandet av familjeformuläret måste öka.
Uppföljning av familjeformuläret ska mätas varje tertial. Första
tertialen 2018 såg det ut enligt följande; 232 familjeformulär.
Orosanmälningar 133 på 107 patienter. Orosanmälningar i
efterhand ligger som administrativ kodning i systemet. Första
tertialen såg det ut såhär; 61 anmälningar på 56 patienter. Totalt
blir detta 194 anmälningar på 163 patienter. Styrgruppen anser att
tertialuppföljningarna ska skickas till sjukvårdsdirektörerna och
verksamhetscheferna. Detta görs när Pernilla även lagt in
jämförande data med förra årets första tertial.

10

Primärvården och Esmaker-enkät till barn 4-8 år
Noomi har presenterat barnrättsarbetet för primärvården, men har
inte fått någon uppföljning från deras sida. Det är klart för inköp
av iPads som kan användas för enkäten vilket gör det hela

MÖTESANTECKNINGAR

4(5)

Styrgrupp Barnkonventionen
Tid:

2018-05-08 9:00–11:00

smidigt. Mycket tid har lagts ned på att utforma enkät och
förbereda arbetet och det finns ett intresse i Sverige för detta, så
primärvården borde driva arbetet hårdare. Styrgruppen beslutade
att Noomi köper in iPads och kör enkäten på barnmottagningarna
och de vårdcentraler som är intresserade.
11

Sammanställning av material, Barndialogen
På Barndialogen/Barnkonvention/Kunskapsunderlag finns
material för barnrättsarbetet att beställa.

12

Barnskyddsteam, lägesrapport
Lisa berättade att projektplanen är inlämnad. Denna går ut på att
barnskyddsteamet ska vara på plats 1 september för att kunna
starta med telefon och verksamhet i november, för att sedan
påbörja utbildningar under våren 2019. Hur många anmälningar
finns registrerade med rätt kod i Diver? En enkel enkät på sju jaoch nej-frågor med möjlighet att skriva kommentarer, ska tas
fram för att skickas ut till en bred grupp användare, för att få veta
vad som behövs ute i verksamheterna. Tanken är att tre personer
ska jobba i barnskyddsteamet och vara tillgängliga för
konsultation mellan 9 och 15 måndag till fredag.

13

Prövning av barnets bästa
Nationellt händer det mycket nu när barnkonventionen blir lag.
Ett verktyg för styrning och ledning har tagits fram inför beslut av
prövning av barnets bästa. Detta är ett bra hjälpmedel som kan
laddas ner från SKL. Noomi kommer att ta upp detta i MPG barn.

14

Övriga frågor
Akutprocessen - barn i sorg är ett arbete som gjorts som pilot på
höglandet och som nu sprids i länet. Tanken är att om en
närstående vuxen till barn dör ska barnet erbjudas stöd i vardagen.
På Barndialogen/Barnkonventionen/Barn som anhöriga finns mer
information om akutprocessen.

15

Mötestider hösten 2018
Nästa möte blir den 24 september, 14:00-16:00.

Vid anteckningarna

MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Barnkonventionen
Tid:

Jenny Freding

2018-05-08 9:00–11:00

5(5)

