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Barnkonventionen och Barnanpassad vård 

Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och barnets rättigheter och behov inom hälso- och 

sjukvården ska efterlevas. Som ett sätt att mäta detta är samtliga regioner i RPO Barn 

och ungdomars hälsa med i Barnanpassad vård och mäter sin verksamhet utifrån de 

kriterier som är beslutade i nätverket för barnanpassad vård.  

Dessa kriterier finns inom följande områden: 

1. Vårdprocess och organisation 

2. Miljö 

3. Trygghet, delaktighet och information 

4. Lärande, inflytande och påverkan 

5. Rättigheter 

Nätverket för barnanpassad vård (barnanpassadvard.se) 

Inom ramen för barnanpassad vård granskar två sjukhus varandra.  

Patientlöfte och mål.  

Arbetet med barnanpassad vård hjälper till att infria patientlöftena: 

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 

 få tillgång till patientsäker vård 

Arbetet ska bidra till bättre barnanpassad vård där patienter och föräldrar kommer till 

tals. Målet är att alla våra sjukhus uppnår kriterierna och drar lärdomar och inspireras av 

varandras arbete.   

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med barnanpassad vård följs upp med hjälp av nätverket barnanpassad vård och 

utvärderas i detsamma. Förslag på förbättringar följs upp och lyfts i RPO . 

Prioriterade förbättringsområden 

Kvalitet och tillgänglighet 

https://barnanpassadvard.se/
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För att identifiera områden där det finns stora skillnader inom vår region och för att dra 

lärdom av varandras arbetssätt vill vi utveckla arbetet med att få fram bra relevant data 

för jämförelse och utveckling.  

Motivering ‒ behov och syfte 

Bemanning med god kompetens är a och o inom barnsjukvården. Vi bedriver 

verksamhet med stor bredd och spets, vilket kräver stor kunskap och erfarenhet i alla 

personalkategorier. Nya överlevare ställer stora krav på kompetens och resurser. 

Slutenvården har idag ett helt annat innehåll jämfört med för 10 år sedan, med betydligt 

högre vårdtyngd och teknikanvändning.  

Patientlöfte och mål 

Målet är att kunna vårda barnet så nära hemmet som möjligt och på så sätt förbättra 

barnets förutsättningar i livet.  

Digitala vårdmöten har ökat i regionen. Det ställer barnets perspektiv på sin spets. Inom 

regionen arbetar vi för en ökad tillgänglighet till digitala vårdtjänster för ungdomar. 

Samtidigt vill vi behålla samma vårdkvalitet.  

Tekniska hjälpmedel som ökar kvalitet för patienter och effektivisera arbetet utvecklas 

hela tiden.  

Nära vård främjar barnens hälsa och utveckling. Vi jämför därför möjligheterna till 

hemsjukvård inom regionen och fortsätter arbeta med det under 2021 

Metod och åtgärd 

 Jämföra och dra lärdomar av varandras möjligheter till hemsjukvård inom 

regionen. 

 Projekt inom neonatalvården för att lära av varandras arbetssätt. 

 Tekniska hjälpmedel och samverkan mellan de olika aktörerna omkring barnet 

för att barn ska kunna få vård så nära hemmet som möjligt. 

 Öka barns tillgänglighet till digitala tjänster 

 Använda nätverket barnanpassad vård  

 Barn-ST-utbildning 

 Gemensamma satsningar på utbildning  

- Bakjourskurs 

- Neo-IVA utbildning 

 För att upprätthålla rätt kompetens för varje barn i behov av specialistvård i en 

organisation som alltmer centraliseras är det oerhört viktigt med en 

välfungerande transportorganisation samt tillräckligt med BIVA platser. 

Utvärdering 

Utredning och utvärdering behövs gällande hur digitala vårdmöten påverkar barnets 

delaktighet.  

Lika vård 

Motivering ‒ behov och syfte 
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Ett steg i att försöka uppnå lika vård för alla barn i sydöstra sjukvårdsregionen är att 

RAG (Regionala arbetsgrupper) inom olika verksamheter och med personer med 

spetskompetens, inom respektive område, gemensamt se det bästa för barnen. RPO 

arbetar med att informera RAG om uppdrag och hur sjukvårdsregionen ser ut samt 

skapa möjlighet för RAG att inspirera varandra. Totalt finns nu åtta RAG.  

Eftersom barns sjukdomstillstånd snabbt kan ändras är det viktigt att vårdpersonal har 

kunskap kring barns vitala parametrar. Utan någon standardiserad och strukturerad 

metod för hur och när barnens vitala parametrar skall kontrolleras finns det risk för att 

eventuell försämring hos barnet inte uppdagas i tid. Tydliga riktlinjer och 

bedömningsinstrument kan enligt tidigare forskning bidra till att patientsäkerheten ökar. 

Bedömningsinstrumentet Pediatric Early Warning Score (PEWS) leder till förbättrade 

rutiner och omhändertagande av barn som vårdas på barnavdelning. 

Patientlöfte och mål 

Barn ska få tillgång till jämlik vård. 

Barn ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram. 

Metod och åtgärd 

 Bemanning och uppstart av regionala arbetsgrupper (RAG- Astma och allergi 

hos barn och unga, - Barnhälsovård,  - Behandling av fetma hos barn och unga, - 

Diabetes hos barn och unga, - Hematologi/Onkologi, - Neonatalvård, - 

Neurologi och Reumatiska sjukdomar hos barn och unga. Varje RAG har en 

uppdragsbeskrivning som innehåller uppdragsgivare, syfte och mål, tidplan, 

rapportering och beslutspunktermål, resurser och koppling till patientlöftena.  

 Vi har i hela regionen implementerad SWE-PEWS. Nästa steg är en integrering i 

journalsystemen.   

 Transition 

Uppföljning 

Ordförande i respektive RAG bjuds in till möten med RPO Barn och ungdomars hälsa. 

Processtöd i RPO har tät kontakt med ordföranden i respektive RAG.  

Utvärdering 

 Uppdaterade uppdragsbeskrivningar till alla RAG 

 Uppföljning utifrån uppdragsbeskrivningarna 

 SWE-PEWS i alla sjukhus journalsystem 

Implementering och uppföljning av kunskapsstöd 

Kunskapsstyrning innebär en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av 

hög kvalitet. Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i 

varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. 

NPO-systemet utför ett viktigt arbete inom kunskapsstyrningen. Många processer har 

startats där man behöver ha med barnperspektivet. RPO barn och ungdomars hälsa har 

en aktiv roll i att bemanna de olika nationella arbetsgrupperna samt att lokalt 

implementera de nya kunskapsstöden.  
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Motivering ‒ behov och syfte 

För att implementering och uppföljning ska kunna ske behövs en struktur för tät kontakt 

mellan NPO, RPO och RAG. 

Patientlöfte och mål 

Barn ska erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte. 

Barn ska få tillgång till jämlik vård. 

Barn ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram. 

Metod och åtgärd 

 Intensifiera våra kontakter i vårt RPO med korta avstämningar månadsvis. 

 Tät kontakt mellan processtöd NPO och processtöd RPO 

 Strukturerad kontakt mellan NPO, RPO och RAG 

Ekonomi – effektivisering 

I vår RPO- rapport ser vi att arbetssätt är mycket olika trots liknande uppdrag. Vi har 

alla ekonomiska utmaningar. Kan vi gemensamt hitta effektivare arbetssätt genom 

benchmark och jämförelse av data och effektivitet kan alla vinna mycket. Här är 

öppenhet och prestigelöshet nyckeln. 

Motivering ‒ behov och syfte 

Koppla analysstöd tätare till RPO för att använda våra mätetal på ett effektivare sätt för 

mer kunskap och möjlighet till jämförelse och förbättring.  

Patientlöfte och mål 

Kostnadseffektiv vård ska erbjudas. 

Samverkan 

Nationell nivå 

Fortsätta med den täta kommunikationen med NPO Barn och ungdomars hälsa 

Sjukvårdsregional nivå 

 Utforma en mötesstruktur för regelbundna träffar mellan RPO och RAG samt 

andra RPO. 

 

 

 

 

 


