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

 
 

 
 
 
Årets webbkonferens den 11 november 2022 fokuserar på att minska trauma 
för barn och ungdomar i utmanande sjukvårdsprocedurer. 
 

Utgångspunkterna är NOBAB standard gällande information (standard 4), medbestämmande 
(standard 5), kvalificerad personal (standard 8) samt respekt och integritet (standard 10). 
 

 

08.30 – 08.45  Inledning 

Ordförande Ann Elmqvist Fridh hälsar välkommen och informerar om senaste nytt från NOBAB. 

08.45 – 10.00  Rights based standards for children and young people undergoing clinical procedures 

Introduktion och bakgrund till den europeiska utvecklingen av en rättighetsbaserad standard 

för barns och ungas rättigheter vid sjukvårdsprocedurer.  

Observera att föreläsningen ges på engelska. 

Lucy Bray, Professor of Child Health Literacy, Faculty of Health, Social Care and Medicine, Edge 

Hill University, and Katie Dixon, youth with health care experience, England 

10.00 – 10.20  Paus 

10.20 – 10.50  Barnrättsligt perspektiv: Vad säger barnrätten och annan juridik om fasthållning av barn och 

ungdomar inom hälso- och sjukvården? 

Vad får och vad får vi inte göra när barn och ungdomar behöver vård men inte vill, kan eller 

vågar medverka?  

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

10.50 – 10.55  Paus 

10.55 – 11.40 Etiskt perspektiv: När vården kompromissar med barns integritet 

Utmaningen med att göra barn delaktiga vid en insats som kan innebära hot mot den egna 

integriteten. Reflektion utifrån två perspektiv: barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Åsa Bällsten och Hanna Järnehage, psykologer, barnmedicin, Skånes universitetssjukhus  

Irina Landin, psykolog och Kamilla Falck, överläkare, barn- och ungdomspsykiatrin,  

Region Skåne  

11.40 – 12.00 Frågestund och diskussion utifrån de två föreläsningarna ovan 

12.00 – 13.00    Lunch 

13.00 – 13.45 Vårdperspektiv: Hur kan vi arbeta med förberedelser inför jobbiga procedurer?  

Exempel från Spasticitetsmottagningen på Regionhabiliteringen och deras förberedande arbete 

med barn med funktionsnedsättningar inför jobbiga procedurer. 

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

Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 
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Fortsättning: 

13.45 – 14.00 Barn och föräldrar berättar om sina erfarenheter 

En kort film om hur barn och föräldrar har upplevt olika situationer inom hälso- och sjukvården 

och deras tips på hur vi på ett bättre sätt kan skapa tillit i en jobbig vårdsituation. 

14.00 – 14.15  Paus 

14.15 – 15.00  Vårdperspektiv: Hur kan vi förebygga att barn och unga traumatiseras av sjukvården?  

Vad är det barn och ungdomar kan uppleva som traumatiserande i sjukvården och vilka spår 

sätter det? Hur kan vi tänka annorlunda för att undvika framtida trauman för de barn och 

ungdomar som behöver vård? Vilken roll spelar vårt sätt att kommunicera? 

Sara Klaverdal, psykolog, barnsjukvården, Region Halland    

15.00 – 15.40  Vårdperspektiv: Hur arbetar vi vidare med den rättighetsbaserad standarden för barns och 

ungas rättigheter vid sjukvårdsprocedurer? 

Barnets rättigheter vid sjukvårdsprocedurer är viktiga och angelägna frågor att ta hem till den 

egna verksamheten och förankra hos kollegor. Vilka alternativ finns det till fasthållning och hur 

kan vi involvera vuxna som är med barnet? Hur bör vi dokumentera fasthållning och när kan 

det vara aktuellt att göra en avvikelserapportering? 

Maria Forsner, docent vid Umeå universitet samt Stefan Nilsson, universitetslektor, docent, 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet  

15.40 – 15.50  Frågestund och diskussion utifrån föreläsningarna ovan 

15.50 – 16.00  Summering och avslut 
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Anmälan görs senast den 31 oktober 2022 på www.nobab.se.  

 
 

 

 

Konferensen kostar 500 kr/deltagare. Betalning sker via Swish eller faktura. 

 

 

En länk till Teams skickas ut ett par dagar innan konferensen till den mejladress 

du anger i anmälan. OBS! Anmälningsavgiften ska vara inbetald till NOBAB   

innan länken skickas ut. 

Konferensens föreläsningar finns tillgänglig 30 dagar efteråt på www.nobab.se. 

 

 

Om du har frågor når du NOBAB på info@nobab.se.  

 

 

 
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). 
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