Från ord till handling!
Om barnrättsarbetet i
Landstinget Sörmland.
Det här är berättelsen om hur ett beslut,
som grundade sig på en stark vilja att förbättra
för barn och unga i Landstinget Sörmland,
gick från ord till handling.
1998
Jörgen Hedberg, s-politiker i landstinget, föreslår att
alla verksamheter ska arbeta med barnets rättigheter.
Landstingsfullmäktige röstar ja över partigränserna.
Initiativet tas utifrån första Nationella strategin för
konventionens genomförande.
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2000
Monica Gustafsson-Wallin får jobbet som projektledare för att planera och formulera strukturen.
Projektplanen godkänns av Landstingsstyrelsen.
Målen blir:
1. Att utbilda politiker och chefer.
2. Omvärldsbevaka och samarbeta med andra som
arbetar med barnets rättigheter.
3. Utbilda barnrättspiloter i alla verksamheter, inte
bara barnverksamheter.
En tvådagars utbildning tas fram i samarbete med
Barnombudsmannen år 2000. Samma år utbildas
de första 15 barnrättspiloterna och fram till idag
har ca 300 utbildats. Omkring 250 är aktiva 2014,
vilket täcker nära 80 procent av alla landstingets
verksamheter.

2002
Utbildning av landstingsstyrelsen, alla förvaltningschefer/direktörer, barnrättspiloter och andra nyckelpersoner. Landstingsstyrelsen beslutar att konventionsarbetet ska bli permanent.
2003 – 2004
Nya direktiv och ny budget för barnrättsarbetet,
som matchar den uppdaterade nationella strategin.
Tjänsten som samordnare för barnrättsarbetet är
nu permanentad.
2004 – 2008
Forskaren Elizabeth Englundh har Landstinget
Sörmland som studieobjekt i avhandlingen
”Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande.
Statligt ansvar – regionalt lärande?”.
2006
Sagobok om barnets rättigheter i vården tas fram.
Utbildning i anmälningsplikten för barns rätt till
skydd erbjuds alla anställda.
2007 – 2008
Den nya riktlinjen för hur väntrum och entréer ska
utformas får ett tydligt barnrättsperspektiv.
Patientnämnden blir mer tillgänglig för barn
och unga.
2008
Ny riktlinje och flera informationsinsatser om
anmälningsplikten för barns rätt till skydd
(Socialtjänstlagen kapitel 14).
2008 – 2012
Arbetet med att utveckla barns rätt i patientnära
verksamhet startar tillsammans med Mälardalens
högskola.

2009
Nationell konferens om folkrätt för barn genomförs
i Eskilstuna. Ett barn- och ungdomsråd startas på
habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen.
Ett årligt ”Barnrättspris” på 15 000 kronor instiftas,
till individer eller verksamheter som gör ett bra
barnrättsarbete.
2010 -2013
Fokusgrupper med barn som är närstående i vården,
för att ta del av deras erfarenheter. Ny riktlinje och
informationsinsatser om barns rätt till stöd som
närstående i vården.
2012
Landstinget Sörmland involveras i den nationella
överenskommelsen mellan regeringen och SKL om
att utveckla barnets rättigheter i kommuner och
landsting. Sörmland föreläser på SKL:s utbildningar.
Kortlek med konventionens artiklar tas fram i
samarbete med SKL.
2013
Utifrån ny nationell strategi antas en ny riktlinje och
handlingsplan för 2013-2017, med 6 mål och tydlig
organisering av barnrättsarbetet. Handbok för barnrättspiloterna om konventionen tas fram.
2014
Manual för ”Trygghetsvandringar” med barn och
unga i landstingets lokaler blir klar. Modeller för
barnrättskonsekvensanalyser (BKA) på politiska
beslut börjar användas.
Vill du läsa mer om landstingets barnrättsarbete?
Gå in på http://www.landstingetsormland.se/
barnrattsarbete

I 15 år har vi jobbat
för att sätta barnen först.
Här är några resultat.

Tid
i

I 15 år har vi jobbat för
att sätta barnen först.
Här är några resultat.
I Landstinget Sörmland har vi jobbat länge
för att förverkliga FN:s konvention om barnets
rättigheter. Vi har en egen modell – Pilotmodellen
– som fungerar bra. Våra politiker har fattat
beslut om att ALLA verksamheter ska arbeta med
barnets rättigheter, inte bara barnverksamheterna.
Strukturen för arbetet är tydlig och från allra
första början har politiker, chefer och anställda
utbildats. Idag finns över 200 barnrättspiloter
på plats i olika verksamheter – från
vårdcentraler och intensivvårdsavdelningar
till Film i Sörmland.

Barn och unga
kan göra studiebesök
i operationssalen
före operationen.

Barn och unga
får stöd när någon
i deras närhet är
allvarligt sjuk.
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FN:s konvention om
barnets rättigheter
firar 25 år 2014!

Det blir allt vanligare
att tonåringar får
erbjudande om egen
tid av läkare eller
annan behandlare.

Det finns särskilda
väntrum och anpassade
samtalsrum för barn
och unga.

Konventionen om barnets rättigheter
behövs. För barnens och de ungas
skull. Men också för att vi i Landstinget
Sörmland ska göra vårt arbete ännu
bättre. Nu är målet att vi ska bli det
friskaste länet i Sverige till 2025.
Barnen först!

Små barn – och deras
föräldrar – får en
sagobok om barnets
rättigheter i vården.

Elever har blivit mer
delaktiga när det
gäller vad Landstinget
Sörmland erbjuder för
film, musik, teater och
dans i skolorna.

Barn får undersöka
hur miljön ser ut – och
föreslå förbättringar.

Det görs barnrättskonsekvensanalyser
(BKA) av politiska
beslut.
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