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Svar på interpellation av Catarina Wahlgren (V) om
barnkonventionen
Catarina Wahlgren (V) har inkommit med en interpellation om hur barnkonventionen efterlevs i Stockholms läns
landsting och lyfter speciellt tre områden; överflytten av barnsjukvården från Astrid Lindgrens barnsjukhus till
lokalerna i Nya Karolinska, inställda operationer för barn samt förlossning. Till svar vill jag yttra följande:
Vad gör du för att säkerställa att Stockholms läns landsting ska kunna leva upp till Barnkonventionen som
lag?

Stockholms läns landsting beslutade år 2005 om en övergripande handlingsplan för arbetet med
barnkonventionen inom SLL. Planen uppdaterades 2011 och är förlängd till och med 2018.
Handlingsplanen kommer att uppdateras inför att barnkonventionen eventuellt blir lag. Handlingsplanen
syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen, förbättra barnkompetens, utveckla barn och
ungdomars inflytande och att barns bästa ska lyftas i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget. Alla
– politiker, chefer och medarbetare har ett ansvar för att handlingsplanen omsätts i praktiken för barnens
bästa. Sedan landstingsfullmäktige beslutade om handlingsplanen 2005 har varje verksamhet enligt
handlingsplanen ansvaret att gå vidare från ord till handling.
Alla verksamheter som är finansierade av Stockholms läns landsting ska arbeta för att barnkonventionen
omsätts i praktiken utifrån varje verksamhets uppdrag. Detta innebär bland annat att arbeta systematiskt
med att bemöta, kommunicera och göra barn och unga delaktiga utifrån deras perspektiv och
förutsättningar. Trafikförvaltningen, Förvaltning utbyggd tunnelbana och Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset gör vid behov barnkonsekvensanalyser. På sikt är det önskvärt att fler förvaltningar
och bolag gör barnkonsekvensanalyser i sina verksamheter.
På LSF finns en strateg för barnrättsfrågor som kan stötta ledning och styrning i verksamhetsutveckling,
ex. ta fram riktlinjer, rutiner. Här finns också möjlighet att få konsultativt stöd i implementeringsarbetet
av barnkonventionen. Barnrättsstratgen har exempelvis givit stöd i arbetet med RUFS 2050 så att
barnperspektivet beaktas i utvecklingsplanen. Stöd har även getts för att få med ett barns rätt i
kulturförvaltningens regionala kulturstrategi.
Från och med år 2017 ska verksamheter i enlighet med budget vid årsredovisningen redovisa vad
verksamheten använder för verktyg och metoder för att omsätta barnkonventionen i praktiken/i vardagen.
Uppföljning av barnrättsperspektivet i hållbarhetsredovisningen kommer att ske för alla förvaltningar från
och med 2018, vissa bolag redovisar redan detta för 2017. Redovisningen innebär att man svarar på hur
man arbetat med barnkonventionen under året.
Vad gör du för att stärka implementeringen av barnperspektivet i landstingets olika verksamheter
och anser du att SLL idag lever upp till barnkonventionen?
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Det finns en rad verksamheter som arbetar aktivt med att implementera barnperspektivet och
barnkonventionen i sina verksamheter. Nedan följer exempel på implementering i olika
landstingsfinansierade verksamheter som arbetar med att gå från ”ord till handling”.
Trafikförvaltningen genomför utbildning för alla nyanställda i social hållbarhet, där ingår
Barnkonventionen. Förvaltningen arbetar också med att ta in barns synpunkter genom fokusgrupper och
resevaneundersökningar.
På vårdgivarguiden (som är riktat till samtliga vårdgivare i SLL) är barnkonventionen utgångspunkten när
vi skriver om barns ställning i vården.
Vårdpersonalen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar för att omsätta barnkonventionen i
praktiken genom att utveckla bemötandet av barn och unga samt göra barn och unga mer delaktiga i
vården. Detta ses som en del i kvalitetsarbetet. En arbetsgrupp genomför en barnrättsombudsutbildning en
gång per år riktad till personal från hela hälso- och sjukvården i Stockholm läns landsting.
Folktandvården arbetar med en helhetssyn på hållbarhetsfrågorna där de har fokus på att få ihop flera
perspektiv, däribland barnperspektivet. Här finns också en tandvårdsstrateg på huvudkontoret som har i
att uppdraga att stötta Folktandvårdens verksamheter i implementeringen av barnkonventionen. Under
året har samtliga kliniker varit delaktiga i utbildningar kring hur Folktandvården kan agera vid en oro om
barn som far illa. Det utvecklas rutiner och riktlinjer hos verksamheter för hur de tillsammans med
socialtjänsten i sin kommun kan arbeta vid en oro om att barn far illa.
Sagoboken ”Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp” har tagits
fram i samarbete med barn och personal. Syftet är att föräldrar och personal ska se barnet som
huvudperson. Denna bok används främst inom barnhälsovården, barnmottagningar, barnsjukhusen och
folktandvården. Men kan användas inom och av alla vårdverksamheter.
För att förbereda barn och ungdomar inför undersökningar på sjukhus har Sachsska barn och
ungdomssjukhuset utvecklat information www.bjornwebben.se och 1177 Vårdguiden har information till
barn och föräldrar www.1177.se
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt att få information, råd och stöd om deras närstående har en
psykisk funktionsnedsättning/allvarlig sjukdom eller skada/missbruk eller oväntat avlider. Som stöd för
att skriva verksamhetsnära riktlinjer och rutiner i arbetet med att informera och bemöta barn som
närstående har landstinget tagit fram dels en vägledning riktad till chefer, dels en checklista som en ”komihåg” för personal och ett kunskapsunderlag som ger grundläggande kunskaper i ämnet och kan vara ett
stöd i utvecklingen av rutiner.
Det är svårt att applicera Barnkonventionen vid en verksamhetsflytt men det ska givetvis ske
utifrån ett barnperspektiv, vilket också varit fallet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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