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Dilemmat med fasthållning av 
barn inom hälso- och sjukvården 
- ur ett rättsligt, etiskt och vårdrelaterat perspektiv  

 
 

 
 
 

Årets webbkonferens den 11 november 2022, kl. 8.30-16, fokuserar på att 
minska trauma för barn och ungdomar i utmanande sjukvårdsprocedurer. 
 

Bland föreläsarna noteras bland annat: 
Lucy Bray, Professor of Child Health Literacy, Faculty of Health, Social Care and Medicine, Edge Hill 

University, England. Lucy Bray har drivit utvecklingen av en europeisk rättighetsbaserad standard för 

barns och ungas rättigheter vid sjukvårdsprocedurer. 

Martin Price, barnrättslig rådgivare för hälso- och sjukvård, Barnombudet i Uppsala län tar upp vad 

barnrätten och annan juridik säger om fasthållning av barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvården.  

Sara Klaverdal, psykolog, Barnsjukvården, Region Halland om hur vi kan förebygga att barn och unga 

traumatiseras av sjukvården.    

Kate Himmelmann, överläkare och Maria Attfors Östlind, specialpedagog, Regionhabiliteringen, 

Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, ger ett vårdperspektiv på att arbeta med förberedelser inför 

jobbiga procedurer. De tar upp  exempel från Spasticitetsmottagningen på Regionhabiliteringen och 

deras förberedande arbete med barn med funktionsnedsättningar inför jobbiga procedurer. 

Stefan Nilsson, universitetslektor, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska 

akademin vid Göteborgs Universitet, kommer att presentera hur vi kan arbeta vidare med den 

rättighetsbaserad standarden för barns och ungas rättigheter vid sjukvårdsprocedurer. 

Övriga föreläsare presenteras i det färdiga programmet efter sommaren. 
 

Konferensens mål är att ge kunskap om hur vi arbetar utifrån den nya europeiska 

standarden för barns och ungas rättigheter vid sjukvårdsprocedur. 

Fullständigt program och anmälningslänk kommer efter sommaren. 

Vi ses den 11 november! Anmäl sker på www.nobab.se med start den 1 augusti 2022. 

 

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barn och ungas rättigheter och 
behov inom hälso- och sjukvård. Föreningen bildades 1980 som ett nordiskt samarbete. NOBAB 
Sverige är anslutna till ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH). 

http://www.nobab.se/

