
Börja med de yngsta barnen 
- olika perspektiv på barnets rätt vid sjukhusvård  
 

 
 

 
Årets webbkonferens den 19 november fokuserar på de yngsta barnen 
 

Utgångspunkterna är NOBAB standard gällande föräldramedverkan (standard 3), medbestämmande 
(standard 5), respekt och integritet (standard 10). 
 

8.30 - 8.55  Inledning 

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

9.00 - 9.30  Barnsjukvård utifrån barnets bästa - vad är det och hur får vi till det?  

Föreläsningen handlar om olika begrepp och perspektiv som används inom barnsjukvården och 

vad är det som styr hur vi arbetar. 

Inger Kristensson Hallström, barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds 

universitet 

9.30 - 9.50  Paus 

9.50 - 10.35  Vad menar vi med de yngsta barnens rätt till bestämmande?  

Vad innebär delaktighet, hur kartläggs barnets inställning och har de rätt till sekretess?  

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

10.35 - 10.40  Paus 

10.40 - 11.10 Vägar till delaktighet utifrån barnets perspektiv  

Praktiska exempel från barnsjukvården ur specialpedagogiskt perspektiv om barnets 

delaktighet i sin vård och behandling. 

Marlene Malm & Narcisa Zgonic-Bolic, förskollärare och specialpedagoger, Lekterapin, Skånes 

universitetssjukhus    

11.10 - 11.30 Frågestund och diskussion utifrån de tre föreläsningarna ovan 

11.30 - 12.15 Lunch 

12.15 - 13.15 Det yngsta barnets rätt och behov av närhet till sina föräldrar under sjukhusvistelse  

Hur säkerställer vi föräldramedverkan så att båda vårdnadshavarna blir delaktiga utifrån 

barnets behov av anknytning och trygghet? Kan vi förebygga framtida negativa konsekvenser? 

Pernilla Stenman, barnsjuksköterska inom neonatal intensivvård, certifierad NIDCAP-specialist 

vid neoIVA, Skånes universitetssjukhus 

13.15 - 13.30 Frågestund och diskussion 

13.30 - 13.45  Paus 

13.45 - 15.15  From procedural distress to procedural comfort care – the way from fear to trust 

Barnets rätt till vård – hur kan vi undvika framtida trauman? Barnanpassade metoder kan 

användas vid t.ex. undersökningar och stick för att lindra barnens oro och smärta och bygga 

upp deras förtroende för vården. Observera att föreläsningen ges på engelska. 

Piet Leroy, läkare vid anestesi- och intensivvården, Maastricht barnsjukhus, Nederländerna  

15.15-15.30  Summering och avslut 
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Anmälan görs på www.nobab.se.  

Ange om du eller din klinik är eller önskar bli medlem. 

 

 

 

Konferensen kostar 200 kr/deltagare för medlemmar (enskilda och kliniker).  

För övriga är kostnaden 300 kr/deltagare. 

 

 

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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