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Svenska NOBAB ingår i  
• Nordiskt nätverk1980 - NOBAB bildades 1980 

• Europeon Association for Children in Hospital (EACH) 

    Cirka 20 europeiska länder +Japan ingår 

• 1988  utformades en charter med tio artiklar som beskriver 
barns rättigheter inom hälso- och sjukvården. www.each-for-
sick-children.org  

• Nordisk standard för barn och unga inom hälso- och sjukvård 
finns på 6 språk. 

• Nordisk standard för övergång till vuxenvård 
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     Vad arbetar NOBAB med? 
•Ingår i nätverket för barnkonventionen 

•Följer hälso- o sjukvårds myndigheters arbete 

•Initierar utvecklingsprojekt och forskning  

•Anordnar temadagar 
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Presenter
Presentation Notes
In our Nordic countries the Nordic standard for Children and Youth in Health and Hospital care is prepared and worked out in accordance with the UN:s Child convention. The standard is further associated with the European charter for children in hospital.The basic principles here can be understood as goals of empowerment which can support the factors of the child’s quality of life, or way of mastering a specific situation.Anyone who has a close connection to a child in health care – parents or staff – can use the standard in order to enhance the child’s wellbeing and rights. In our Nordic countries the Nordic standard for Children and Youth in Health and Hospital care is prepared and worked out in accordance with the UN:s Child convention. The standard is further associated with the European charter for children in hospital.The basic principles here can be understood as goals of empowerment which can support the factors of the child’s quality of life, or way of mastering a specific situation.Anyone who has a close connection to a child in health care – parents or staff – can use the standard in order to enhance the child’s wellbeing and rights. 
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Barnkonventionen 

Artikel 12 
Barnets rätt att 
komma till tals 

Artikel 3 
Barnets bästa 

Artikel 6 
Barnets rätt till 

liv och utveckling 

Huvudprinciper i FNs konvention om Barns rättigheter, 1989 

Artikel 2 
Barnets rätt till 

likvärdiga villkor 
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Barn skall läggas in på sjukhus endast 
när den nödvändiga behandlingen och 
omvårdnaden inte kan ges på ett lika 
 bra sätt i sätt i  
 hem eller i öppen 
 vård.  
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Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller 
annan närstående hos sig under hela 
sjukhusvistelsen. 
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Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att 
stanna hos sitt barn dygnet runt. 
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Barn och föräldrar ska få information om 
sjukdom, behandling och vård på  ett 
förståeligt sätt.  
 



 Barn och föräldrar ska, efter  
                            grundlig information,få  vara 
 delaktiga i beslut som gäller 
 behandling och vård. 
Alla barn skall skyddas mot onödiga 
medicinska behandlingar och undersökningar.  

Teckning Pef 
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Barn skall vårdas tillsammans med andra 
barn och inte på en vuxenavdelning. 
Barn behöver träffa jämnåriga för lek och 
aktiviteter under trygga förhållanden.  
Det får inte finnas ålders begränsningar 
för besökare till barn. 

Teckning 
Pef 
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Teckning 
Pef 

Barn skall ha möjlighet till lek och 
skolundervisning som är anpassad till deras 
ålder och sjukdomstillstånd, i en miljö som 
skall vara utformad och utrustad för att möta 
deras behov.  
Personal ska vara specialutbildad  för att 
arbeta med barn som är   
sjuka eller har funktionsnedsättning.  
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Personal som vårdar och behandlar barn 
skall ha sådan utbildning och kompetens 
att de kan bemöta de fysiska och psykiska 
behoven hos barn och familj.  

Teckning 
Pef 
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Vård- och behandling skall vara 
organiserad så att det tillförsäkrar varje 
barn kontinuitet i vården. 
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 Barn ska bemötas med 
 respekt, förståelse och integritet. 
  

Teckning 
Pef 
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