MÖTESANTECKNINGAR

1(3)

Styrgrupp Barnkonventionen
Tid:

2018-09-24 14:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal B

Närvarande:

Noomi Carlsson, ordförande
Berit Axelsson
Mariana Ekman
Marie Golsäter
Elizabet Muhic
Elinor Petersson
Jenny Freding

Ej närvarande:
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Föregående mötesanteckningar
Noomi hälsade välkomna och gick igenom föregående
mötesanteckningar.
Barnbokslut har inte kommit in i Stratsys än. Till dagen för
Region Jönköpings läns 207 barnrättsombud den 23 oktober har
hittills 100 deltagare anmält sig. Sista anmälningsdag är 5
oktober, så eventuellt tillkommer några. Arbetet med att tillse att
alla verksamheter har kemikaliefria leksaker rullar på. Barnrond
på en vårdcentral i Bra Liv är på gång. Angående dokumentation
av orosanmälningar så fortsätter vi med de rutiner som finns tills
det blir förändringar på området. På utbildningen om
könsstympning av flickor och kvinnor var det cirka 130 deltagare.
På utbildningen i BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) var det
15 deltagare med bra spridning från olika verksamheter vid första
tillfället. Andra tillfället blir den 12 december. Just nu tittas på det
på en rutin för vårdcentralen i ”Akutprocessen barn i sorg”.
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Ny administratör för barnrättsarbetet
Barnrättsarbetet på nya webben
Ny administratör för barnrättsarbetet på nya webben efter Johanna
Rosander, är Pirjo Väätäjä. Hon är utbildad vårdadministratör och
har jobbat på Kungshälsan i Huskvarna. Hon ska jobba 30 % med
barnrättsarbetet och nuvarande Barndialogen.
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Arbetet med barnrättsombud; uppdatering av
namn, nätverksträff 23 oktober
Det finns 207 barnrättsombud inom Region Jönköpings län enligt
uppgifter från i våras. En uppdatering ska ske under september
och oktober. Noomi uppmanade oss att gå in på barndialogen och
stämma av listan över barnrättsombud inom det egna
verksamhetsområdet, för att se om informationen är rätt.
Besked mailas till Noomi senast 23 oktober.
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Kvalitetsuppföljning familjeformulär,
orosanmälan
Familjeformulär fylls i när man vill ha en bild av patienten och
familjen i de fall det finns minderåriga barn i familjen.
Kvalitetsuppföljningen går från januari 2018. Viss jämförelse kan
göras från 2015. Antal familjeformulär har ökat hela tiden. Se
resultat i bilaga till mötesanteckningarna.
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Barnskyddsteam, lägesrapport
Liza informerade om barnskyddsteamet, som bland annat ska vara
ett stöd vid orosanmälningar. I de beräkningar som gjorts för att
finansiera arbetet med barnskyddsteam, blev det inte den summa
som det var tänkt. Nu har frågan lyfts vidare, vilket innebär att
arbetet inte startade den 1 september som var tanken, utan det
skjuts längre fram under hösten. Förhoppningen är att en uppstart
kan ske i början av 2019.
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Orosanmälan
Alla anställda i Region Jönköpings län har ett ansvar att upptäcka
och anmäla om barn far illa. Det är en stor okunskap om hur man
gör en orosanmälan och var man hittar blanketten för
orosanmälan. Vi behöver prata mer om det, få utbildning i hur
man gör en orosanmälan och det är viktigt att få sina chefer med
sig. Vi fortsätter att följa de rutiner som finns, tills det blir
förändringar inom området.
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Utbildningar hösten 2018, utvärdering från
dagen om könsstympning, webbutbildning
Det var 130 deltagare i utbildningen om könsstympning av flickor
och kvinnor. Utvärderingen som Länsstyrelsen i Jönköping gjort,
visar att det var en mycket bra och intressant dag som motsvarade
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deltagarnas förväntningar.
Webbutbildningen som håller på att göras, en för- och efterfilm
till den utbildning inom FN:s barnkonvention som
Barnombudsmannen jobbar med, har avstannat något. Material
finns framtaget, men nu avvaktar vi tills vi vet hur
Barnombudsmannens utbildning läggs upp.
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Primärvården och Esmaker-enkät till barn 4-8 år
Den Esmaker-enkät till barn mellan 4 och 8 år som planeras för
primärvården, har blivit försenad på grund av leveransförseningar
av den läsplatta som behövs. Enkäten ska inriktas på hur barnen
upplever besöket hos primärvården. Barnmottagningarna och en
vårdcentral inom Region Jönköpings län har anmält sitt intresse.
Förhoppningar finns om att fler vårdcentraler blir intresserade.
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Mötestider framåt
Utbildningsdagen för barnrättsombuden den 23 oktober blir en
vägvisare framöver. Då hoppas vi komma fram till vad
barnrättsombuden vill ha stöd och hjälp med och hur de tänker om
framtiden. Vi bestämde att nytt möte blir torsdagen den 17 januari
2019 mellan klockan 8:30-10:30.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid anteckningarna

Jenny Freding

