Vård för barnens bästa

En presentation av familjeombudsstrukturen inom Region Kronoberg

Region Kronoberg
• Valentina Hajra, utvecklingsledare våld i nära relationer och barn som far illa
• Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg
• Maria Hansen, familjeombud på neonatalavdelningen
• Karin Vedin, familjeombud på ambulansen
• Kronoberg har drygt 200 000 invånare
• Region Kronoberg har ca 5,900 anställda
• 8 kommuner

Lagkrav för hälso- och sjukvården
• Barnets rättigheter: Hälso- och sjukvårdslagen kap. 5 § ,
Barnkonventionen samt Patientlagen kap. 10 och 11.
• Barn som far illa: Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, 1 c §,
Barnkonventionen och Patientsäkerhetslagen kap. 6 § 5

• Våld i nära relationer: Hälso- och sjukvårdslagen 2, 2a, 3 §§ och
Tandvårdslagen 2-3 §§
• Barn som närstående: Hälso- och sjukvårdslagen kap. 5 § 7,
Patientsäkerhetslagen kap. 6 § 5

Familjeombudens uppdrag
Familjeombuden är resurspersoner som stödjer
den egna verksamheten:
• Uppmärksammar och informerar verksamheten om barnets rättigheter,
barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående.

• Är ett stöd och bollplank i verksamheten i det vardagliga arbetet med
barnets rättigheter, barn som far illa, våld i nära relationer och barn som
närstående.
• Nätverkar med andra familjeombud i Region Kronoberg för att få till
samverkan och erfarenhetsutbyte.

105 familjeombud

Förutsättningar för uppdraget



För att ge familjeombuden förutsättningar för att genomföra sitt
uppdrag måste hänsyn tas till behoven inom respektive verksamhet:
• Tillräckligt med avsatt tid för att kunna genomföra
familjeombudsuppdraget.
• Tid för deltagande i nätverksträffar med andra familjeombud två
gånger om året.

• Under första året avsatt tid för en grundutbildning motsvarande en
heldag.

• Det är viktigt att familjeombuden har mandat att driva frågorna.

Ansvarsfördelning
• Verksamhetschefer har ansvar för att arbetet med barnets rättigheter,
barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående har de
resurser och arbetsrutiner som behövs.
• Familjeombuden har ett ansvar att till chefen lyfta behov av att stärka
arbetet med barnets rättigheter, barn som far illa, våld i nära relationer och
barn som närstående.
• Alla inom verksamheten har ett ansvar för att agera enligt lagkrav och
arbetsrutiner kring barnets rättigheter, barn som far illa, våld i nära
relationer och barn som närstående
• Familjeombuden ska tydliggöra ansvaret men kan aldrig ta över ansvaret
från chefer eller kollegor.

Familjeombudsstrukturen
• 2 stödfunktioner ansvariga för familjeombudsnätverket
• En referensgrupp med klinikchefer och nyckelpersoner
• En obligatorisk grundutbildning
• Nätverksmöten 2 gånger om året
• Intern webbsida
• Extern kunskapsbas på vårdgivarwebben

Maria Hansen – barnsjuksköterska och familjeombud på neonatalavdelningen
Hur ser min roll ut som familjeombud på en neonatalavdelning?
• Omvärldsbevaka och uppmärksamma
• Talarmanus

• Ex: ”I vårt arbete med barn ska vi utgå från barnets bästa i alla lägen.
Lagen gör oss ansvariga att samarbeta med Socialtjänsten när vi uppfattar
att en familj behöver stöd för att tillgodose barnets bästa"
• Stödpaket
• Lyfter på APT / reflektionsstunder
• ”Väggen”

• Uppmärksammar det extra vid speciella dagar

Maria Hansen – barnsjuksköterska och familjeombud på neonatalavdelningen
Introduktion för studenter och nyanställda
• Fokus på våra skyldigheter och barnets rättigheter
• Lagkrav och syfte
• Vid halvtidsbedömning pratar vi om scenarier där vi lyfter
barnets rättigheter, såsom delaktighet, rätt till liv och hälsa osv.
Exempel på scenario
• Barn som har behov av intensivvård. Flertal medicinska procedurer och
undersökningar - Barns rätt till liv och hälsa / Barns rätt till delaktighet
• Separerad från vårdnadshavare / Vårdnadshavare kan ej närvara av egna
orsaker – Barns rätt till förälder
• Stöd i föräldraskap – barns rätt till utveckling / barns rätt till hälsa

Maria Hansen – barnsjuksköterska och familjeombud på neonatalavdelningen
Utmaningar att vara familjeombud
• Hitta din ingång i just din verksamhet – hur kan
vi applicera det på ett greppbart sätt?
• Tiden
• Utrymme för uppmärksamhet - många vill lyfta
sin hjärtefråga

• Skapa nyfikenhet och intresse
• ”Kriga” för det lilla barnets rättigheter
• Bedöma skillnad på krisreaktion och faktisk
verklighet

Karin Vedin, familjeombud på ambulansen
• Uppmärksamma kollegor på
varningssignaler
• APT, föreläsningar, film, rutiner
• Kontinuerligt med i samtliga
utbildningssatsningar

• Exempel på case-arbete
• Samverka med akuten, AVA och
barnkliniken för att göra det mer
barn- och familjevänligt i akutmiljön

Stöd till familjeombuden
• Vårdgivarwebben
• Stödpaket
• Filmer om barn som far illa
• Filmer om barnets rättigheter
• Kompetensportalssatsning
• Utvärdering och utmaningar

För mer information

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/

