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Inledning och kommentarer
Barnbokslut 2016 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt
utbildning och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett
barnrättsperspektiv. FN:s konvention för barnets rättigheter utgör ett grundfundament i
samarbetet och samverkan med såväl länets kommuner som idéburna organisationer.
Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region
Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger
grunden för ett sammanhållet stöd för barnet.
Insatser och aktiviteter görs i stor omfattning inom alla områden i regionen men detta bokslut
garanterar ingen heltäckande bild. Barnens tillgång till hälso-och sjukvård är god men det
finns områden som ur ett barnrättsperspektiv behöver förändras, bland annat situationen med
att många barn vårdas på vuxenavdelningar inom kirurgiskt vårdåtagande. Tillgängligheten
till barn- och ungdomspsykiatrin behöver också ses över.
Barnanpassad information har utvecklats inte minst i samarbetet med 1177. Den anpassade
informationen till föräldrar via förskolor har uppdaterats och länkats till 1177 och den
information som finns där. Barns rätt till delaktighet kan utvecklas ytterligare inom alla
områden.
Regionens gymnasieskolor har en tydlig struktur i arbetet för att alla ska kunna lyckas med
sin skolgång. Eleverna är nöjda med sitt inflytande på skolorna. Kulturinsatserna för barn med
integrationstema på Kulturhuset Spira har involverat många barn. Hur stor andel av alla
insatser som varit riktade till barn och unga är inte uttalat.
Länstrafiken uttrycker att barn och ungdomar är en stor resenärsgrupp som ställer särskilda
krav på trafikens tekniska utformning och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt
angeläget att barnet som resenär får särskild uppmärksamhet och att deras intressen tillvaratas.
Det framtagna materialet för barnrättsbaserad beslutsprocess har inte lyfts fram som ett
material som använts under året vilket inte utesluter att hänsyn tagits till barns rätt vid olika
tjänstemannabeslut. Barnrättsbaserat beslutsunderlag saknas för politiska beslut som påverkar
barn och unga i Region Jönköpings län.
Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller arbetet med och
för barns rätt ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region
Jönköpings län kan bli den bästa platsen att växa upp på.
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1. Demografi barn och unga
Antalet barn och unga upp till 18 år är ca 75 000 och utgör drygt 20 procent av den totala
befolkningen i länet. Under 2016 var antalet asylsökande barn 1 082 varav 185 var
ensamkommande jämfört med 2015 då det var 1097 varav 82 var ensamkommande (källa:
Migrationsverket).

2. Hälsotal för barn och unga
Figuren visar 20 hälsoindikatorer för barn och unga 2016 jämfört med genomsnittet för riket
och förra mätperioden.

Så här läser du figuren: Den grå ringen visar
referensvärdet, vilket oftast är riks- eller länsgenomsnittet (värde=1). Den rosa ringen visar
föregående periods värde i förhållande till
referensvärdet. Den röda ringen visar senaste
mätperiodens värde i förhållande till referensvärdet. Ligger den röda ringen utanför är värdet
sämre jämfört med referensvärdet, ligger den
innanför är det bättre. Siffran på den linje som
ringen hamnar anger hur många gånger sämre
värdet är jämfört med referensvärdet, om den
ligger utanför referensvärde. Ligger den innanför
anger den hur mycket bättre värdet är (då tar man 1
minus det värde den anger). Ligger den röda linjen
utanför den rosa har värdet försämrats mellan
senaste och föregående mätperiod. Ligger den
innanför har det förbättrats.
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Hälsotalen visar att fostren under graviditeten och spädbarnen utsätts för passiv rökning i lika
stor eller i större omfattning är riksgenomsnittet. Värdena har dock minskat något sen förra
mätperioden på länsnivå. Insatser har genomförts inom kvinnohälsovården i form av
bildspels-information till blivande mödrar i väntrummet och erbjudande av barnmorska om att
få hjälp med att sluta röka/snusa eller använda nikotinläkemedel. Personalen har också fått
nya riktlinjer för det tobakspreventiva arbetet. Insatser för barnhälsovården planeras för 2017.

3. Barnets rätt till likvärdiga villkor och förbud mot
diskriminering
Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud
mot diskriminering.

3.1 Utbildning
3.1.1 Regionens naturbruksgymnasier
Regionens gymnasieskolor Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad
Naturbrukscentrum har fungerande planer mot diskriminering och kränkande behandling. För
elever med extra behov av anpassning och stöd kan den ges på flera nivåer. Målet är att
eleverna ska kunna utvecklas och genomföra utbildningen som planerat. Ett flödesschema för
att uppmärksamma och hantera skolfrånvaro är framtaget. Tenhults Naturbruksgymnasium
har även preventionsarbete i form av ett startsamtal som genomförs med eleven före
utbildningens start. Syftet är att kunna förebygga problem och ogiltig frånvaro.

3.2 Hälso- och sjukvård
3.2.1 Likvärdig tillgång till hälsovård
En ny familjecentral har invigts på Rosenlund i Jönköping. Beslut om familjecentraler saknas
för Mullsjö och Gnosjö kommuner. I kommunerna Nässjö, Sävsjö och delar av Jönköping är
befolkningstillväxten av den storleken att familjecentralernas lokaler blir för små. Barnunderlagen är så stora att vissa familjecentraler skulle behöva delas i två. Särskilt viktigt är
detta i områden med familjer som behöver extra stöd. I länet finns nu en 1:a linjeverksamhet
för psykisk hälsa i varje länsdel då även Barn- och ungdomshälsan i Värnamo startade under
hösten.
3.2.2 Stimulans av barnens språkutveckling i fokus
I utvecklingsarbetet Språklust samverkar Regionbibliotek Region Jönköpings län vidare
tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam för att lägga grunden för en god
språkutveckling hos alla barn i länet. Universella och riktade insatser genomförs. En
pilotmodell har tagits fram för de riktade insatserna. Foldern ”Läs tillsammans” för föräldrar
har översatts till engelska, arabiska, somaliska, thailändska samt vietnamesiska. Under våren
2017 ska en spridning ske över hela länet.
3.2.3 Asylsökande
Nästan 100 % av asylsökande barn 0-18 år har fått en inledande hälsoundersökning fördelat
på Eksjö 310 barn, Värnamo 228 barn och i Jönköping 103 barn.
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Strategigrupp barn och unga har i samverkan tagit fram faktadokumentet Barn i asylprocess
för att säkerställa att barn i asyl får den vård och det stöd de behöver och av den instans som
har uppdraget att ge det.
Hälsoskolor har genomförts på ett antal HVB hem med utbildning i hur hälso- och sjukvården
fungerar, egenvård, levnadsvanor samt hantering av stress, oro och sömn. Utbildningen har
varit uppdelad på 5-6 tillfällen. En del barn har fått individuellt stöd utifrån behov. Genom
Noaks Ark har preventiva insatser genomförts för personer med utländsk bakgrund för ökad
kunskap om sexuell hälsa inkluderat HIV/STI. En seminariedag genomfördes i samarbete
mellan Noaks Ark och regionen för personal på boendena, socialtjänst och gode män om
samtal med ensamkommande, information om Ensamkommandes Förening och insatserna
avseende sexuell hälsa som genomförts.
3.2.4 Barnsjukvård
Akutbesök på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (barn 0-1 år) har uppgått till
4915 fördelat på 3 mottagningar. I stort sett alla har fått tid samma dag.
Under året har barn haft 687 vårddygn på kirurgiska och ortopediska vårdavdelningar för
vuxna i Eksjö och Värnamo istället för att vårdas på barnkliniken i Jönköping. Detta är en
minskning med 17 % sen 2015. Tilläggas bör att barnkliniken på Ryhov hade under året 13 %
färre vårddygn avseende vårdåtagande kirurgi jämfört med 2015. För att få en jämlik vård ska
barn vårdas tillsammans med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn ska vårdas av
kvalificerad personal som kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess
familj, allt enligt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård
(NOBAB) och som bygger på Barnkonventionen.
Regional Medicinsk Programgrupp barn- och ungdomssjukvård (RMPG barn) har under
hösten startat en bakjoursutbildning för barnläkare inom Sydöstra sjukvårdregionen. Detta
ökar kvalitén och tillgången till säker vård för barn inom sjukvårdsregionen.
3.2.5 Insatser psykisk hälsa
Ett antal insatser erbjuds av sektion Folkhälsa till länets kommuner för att främja psykisk
hälsa hos barn och unga som Dansa utan krav, DISA-metoden, Freja musikteater, A perfect
lover, Mindfulness och Vem är jag – en arbetsbok om identitet. En workshop har hållits för
personer som möter barn och unga där de fick ta del av ovan nämnda insatser med syfte att
öka kunskapen om och användandet av dessa i verksamheter som berörs. Spridning av
insatserna görs fortlöpande till de kommuner som önskar.
Dansa utan krav har genomförts i fem av länets kommuner i samverkan med aktörer i
respektive kommun, studieförbund och ideell organisation.
Freja musikteater sprids enligt planen och utbildning av konstnärliga ledare är genomförd i
länets alla delar. Frejagrupper kan i och med detta erbjudas till alla i målgruppen unga inom
autismspektrat. Utbildning i Mindfulness har genomförts för skolpersonal i Nässjö kommun.
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3.3 Föräldrastöd
I samverkan med Länsstyrelsen har en konferens och ett seminarium med workshop hållits för
att ge universellt stöd till föräldrar med tonåringar. Målgruppen har varit tjänstemän inom
både hälso- och sjukvården samt kommunerna i länet, idéburna organisationer och de som i
sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med föräldrar till tonåringar.

4. Barnanpassad information och barns delaktighet
Barn har rätt till information på ett begripligt sätt utifrån ålder och mognad. De har rätt att
vara informerade om och delaktiga i frågor som rör deras liv och hälsa.

4.1 Information
4.1.1 Hälso- och sjukvård
På Vårdguiden 1177 finns flera nya exempel på information för barn. Några exempel är:
Filmen för att visuellt och auditivt informera barn från 3 år om hur en hörselundersökning går
till. Min bok är ett hjälpmedel för barn som har en flerfunktionsnedsättning med stora behov
och många kontakter inom både vård och omsorg. Boken samlar all viktig information om var
barnet bor och är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur barnet kommunicerar och barnets
kontaktpersoner. Informationen i boken hjälper personer att förstå vad barnet behöver. Boken
kan vara till stor nytta för anhöriga, personal inom daglig verksamhet, förskola, skola,
habilitering, kortidshem och vård för att förstå hur barnet gör, behöver och andra viktiga
uppgifter om barnet. Ett bildspel som visar hur det går till vid en EEG-undersökning på barn.
Föräldrar som har nyfödda barn och föräldrar med barn 2-5 år får vid första besöket på BVC
en nyckelringsnalle, ett informationskort och information om att de kan boka om tiderna, se
barnets tillväxtkurva och att de kan förbereda sig själva och sitt barn inför besöket genom att
läsa på 1177.se. Alla barn 2-5 år som besöker BVC får en Tryggve-tatuering och föräldrarna
får information om 1177.se
4.1.2 Länstrafiken
Under året har två lekstugebussar skänkts till förskolor och sammanlagt finns nu åtta
strategiskt utplacerade på olika förskolor i länet. Syftet är att det ska skapa en
igenkänningsfaktor hos barnen och stimulera till valet att vilja åka buss.
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4.2 Delaktighet
4.2.1 Utbildning
Gymnasieskolornas arbete med elevinflytande är väl strukturerat. I Tenhult är 94 % av
eleverna nöjda eller mycket nöjda med elevinflytandet och i Stora Segerstad ligger nöjdheten
på 87 %.
4.2.2 Hälso- och sjukvård
På infektionskliniken har en barnrond genomförts där 7 barn i åldern 8-12 år fick ge sina
synpunkter på den fysiska miljön på mottagningen samt avdelningen ur ett barnperspektiv. Ett
förbättringsarbete har påbörjats på kliniken.
Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har registrerat 39 ärenden som rör
barn 0-18 år och är en minskning jämfört med 2015 då 43 ärenden togs emot för samma
åldersgrupp. De flesta ärenden rör kommunikation följt av vård och behandling.
I ett försök att få barns åsikter om sitt besök inom primärvården genomförs fortfarande
enkäten med hjälp av iPads i direkt anslutning till besöket på mottagningen. Tekniken
fungerar bra och fler svar behövs innan något resultat kan återges.

5. Goda levnadsvillkor för barn och arbetet med barn som
far illa
Region Jönköpings län ska vara den bästa plats att växa upp på. Regionen har ansvar för att
upptäcka och stödja barn som far illa.

5.1 Hälso- och sjukvård
Frekvensen av Rotavirus vaccinerade barn ökar och det går att se en tendens i minskat antal
inläggningar på sjukhus på grund av allvarlig infektion i mag-tarmkanalen. Förskrivningen av
antibiotika till barn under 6 år ligger lägre i alla åldersgrupper än i genomsnittet i Sverige.
J01 exklusive metenamin
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För att följa upp barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård mäts bl.a. vårdgarantin
och andra nyckeltal för barn.
Nyckeltal 2016

Mål

Utfall
2016

Andel barn 1- 18 år som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett läkarbesök i primärvården
inom 7 dagar (Helår)
Andel barn under 18 år som får träffa läkare och är färdigbehandlad på barnakuten inom 4 timmar
Andel barn under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i specialiserad
vård inom 60 dagar (Barnklinik, Helår)
Andel barn under 18 år som fått en tid inom 60 dagar inom specialiserade vården (Barnmottagning,
Helår)
Andel barn under 18 år som fått en tid för nybesök inom 30 dagar på Barn- och ungdomshabiliteringen (Helår)
Andel barn under 18 år som fått tid för första besök för att inleda neuropsykiatrisk utredning på
Barn- och ungdomshabiliteringen (Helår)

100 %

94 %

90 %
80 %

92 %
82,5 %

80 %

91,5 %

90 %

88 %

90 %

93 %

Andel barn under 18 år som fått tid till barn- och ungdomspsykiatrin. Faktisk väntetid, helår.
Barn- och ungdomspsykiatri

Tid för nybesök inom 30
dagar
(Mål 90 %)

Tid för utredning inom 30
dagar
(Mål 80 %)

Tid för behandling inom 30
dagar
(Mål 80 %)

Höglandet

94 %

85 %

92 %

Jönköping

83 %

51 %

77 %

Värnamo

94 %

13 %

77 %

5.2 Tandvård
Region Jönköpings län ligger fortfarande på topp i landet när det gäller barnens mycket goda
munhälsa. En viss försämring av munhälsa ses hos 6- och 12-åringar vilket är en trend i hela
landet och har sin grund i asyl- och socioekonomiska förhållanden. Vikten av att rätt
vårdbedömningar görs är avgörande för behovet av vårdtid. Barnen är alltid prioriterade i den
kliniska verksamheten.
Nyckeltal 2016
Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin tandhälsa inom
tandvården

Mål
95 %

Utfall
80 %

5.3 Samverkan förskolor kommunerna
Affischer med beskrivning av de vanligaste sjukdomarna (förkylning, magsjuka,
ögoninfektion) bland barn är framtagna och har förmedlats till alla förskolor i Jönköpings län.
Vid utbrott av någon sjukdom bland barn på förskolan kan personalen informera föräldrar
med hjälp av affischen. På affischerna kan man läsa om symtom, när man ska stanna hemma
och att man hittar mer information på 1177.se.
Material i bildformat är framtaget för handhygien och skötbordshygien och kan sättas upp på
lämplig plats på förskolan. Allt ovan nämnt material finns att ladda hem och skriva ut via
Barndialogens hemsida.
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5.4 Samverkan skolor kommunerna
Via webbstöd för skolornas hälsosamtal finns data på gruppnivå som möjliggör riktade
insatser utifrån behov på klass/skol/kommun-nivå. Detta möjliggör ett systematiskt arbetssätt
för skolans hälsoarbete.

5.5 Barn som anhöriga
5.5.1 Inom psykiatrin
Inom psykiatrin har en kartläggning genomförts för att kunna ta ställning till hur arbetet för
barn som har eller har haft en förälder aktuell inom Kriminalvården eller Rättspsykiatrin
kommer gå vidare. Föreläsningar om barn som anhöriga har hållits i olika utbildningssammanhang även i kommuner i länet. Psykiatriska klinikens introduktionsutbildning för ny
personal har getts vid två tillfällen under året. Informationsmaterial har tillhandahållits för
barn, föräldrar och personal i form av broschyrer, filmer, böcker och webbsidor.
5.5.2 Inom somatiska vården
Inom somatiska vården har det varit stor omsättning på barnrättsombud som påverkar
kontinuiteten i arbetet. Ryhovs onkologklinik vidareutvecklar sitt arbete och
intensivvårdsavdelningen i Eksjö och Jönköping är på gång för att strukturera och utveckla
sitt arbete.
Akutprocessen Barn som anhöriga är ett arbete under utveckling för att stödja de barn vars
förälder/närstående hastigt avlidit. Ett samarbete mellan ambulans, akutmottagning,
vårdcentraler, polis, sjukhuskyrkan och i förekommande fall POSOM-grupper.

5.6 Kultur och fritid
Med föreställningen Sagor från jordens skattkammare har ett integrationsarbete startat på
Unga Spira. Målet är att barn ska känna att allt är möjligt oavsett varifrån man kommer.
Arbete är genomfört i tre faser där första var att barnen (7 000 barn) fick se föreställningen på
Kulturhuset Spira. I andra fasen fick de skolor och klasser som önskade delta i arbetet
författarbesök och därefter kom dramapedagoger och jobbade sceniskt med barnens egna
historier för att barnen skulle få skapa sin egen föreställning.
När Spira fyllde fem år bjöds alla barn födda 2011 in till kulturhuset för sago-konsert och
olika aktiviteter. Ettusen femåringar med tillhörande föräldrar deltog i evenemanget.

5.7 Länstrafiken
I det antagna Regionala Trafikförsörjningsprogrammet framgår att Barnkonventionen ska
följas. Ungdomskortet har fått stort genomslag. Det kan användas dygnets alla timmar och
månadens alla dagar. Kortet kostar 175 kr per månad och får användas upp till och med 19 års
ålder. Närtrafiken som betjänar länsinvånare som saknar buss- och tågtrafik med anropsstyrd
trafik kan utnyttjas av ungdomar med ungdomskortet. Kortet ger möjlighet till sex enkelresor
i veckan, vanligtvis till fritidssysselsättningar eller kamrater.
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5.8 Barnahus verksamhet
Under året har sammanlagt 345 ärenden från samtliga av länets kommuner hanterats på
Barnahus. Samtliga åldrar från 0-18 år finns representerade bland ärendena. Barnförhör har
hållits i 247 fall. Läkarundersökning har rekommenderats i 65 fall och 39 har kunnat
genomföras. Läkare har funnits till hands men barnet eller dess företrädare kan ha sagt nej till
läkarundersökning.

6. Regionens barnrättsbaserade verksamhet
I budget och verksamhetsplan 2016 framgår att regionen arbetar efter FN:s barnkonvention.
Syftet är att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett
systematiskt och utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att kunskapen om barnets
rättigheter hålls levande och utvecklas.

6.1 Styrdokument
Styrgruppen för barnkonventionen har under året slutfört arbetet med det reviderade
styrdokumentet för barnrättsarbetet.

6.2 Barnrättsombud
Genom att ha barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer
barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Detta bidrar till
implementeringen i regionen. Nätverksträff för barnrättsombuden har hållits i tre geografiska
områden där nyheter inom området förmedlats och erfarenhetsutbyte genomförts. Ett
fokusområde har varit orosanmälan.

6.3 Utbildningar
En utbildning i FN:s Barnkonvention har genomförts för nya barnrättsombud i regionen. På
uppdrag av Strategigrupp barn och unga har ett pilotprojekt med en länsgemensam utbildning
hållits med ca 100 deltagare från 6 av länets kommuner samt regionen. Ett samarbete mellan
Länsstyrelsen, regionen och kommunerna Aneby, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö och
Sävsjö. Med den positiva utvärderingen som grund har Strategigrupp barn och unga tagit
beslut om fortsatta länsgemensamma utbildningar.

6.4 Stärka barns rätt inom området skydd mot våld
Region Jönköpings län ställer sig bakom avsiktsförklaringen med det övergripande målet att
alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda när de bevittnat eller utsatts för våld genom
lokala och regionala strukturer och insatser. Strukturerna och insatserna ska också förebygga
våld mot barn och unga. Länsstyrelsen kommer att följa upp avsiktsförklaringen i dialog med
kommunerna och regionen.

6.5 Forskning
Under året har två studier inom området barn som anhöriga publicerats i form av
vetenskapliga artiklar och ytterligare en studie är genomförd som ännu inte publicerats. På
Barndialogen går det att ta del av artiklarna i sin helhet samt en sammanfattning på svenska.
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