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Modell barnrättsronder 
 
 
Mål och syfte 

• Stärkt barnperspektiv 

• Stödja och utveckla kunskapen om barnrättsarbete på alla nivåer 

• Medvetandegöra betydelsen av attityder och förhållningssätt till barnets rätt 

• Synliggöra brister i det vardagliga arbetet och ta fram åtgärder som följs upp 

• Sprida goda exempel och erfarenheter av genomfört arbete 

• Öka kunskapsutbytet mellan ledningsnivåer och medarbetare 

• Synliggöra ledningens stöd och engagemang 
 
Utförande 
Barnrättsronder är obligatoriskt för alla enheter och ska genomföras en gång/år.  
Från ledningen deltar alltid verksamhetschef och medlem från styrgruppen.  
Barnrättsombud samt medarbetare från enhetens samtliga professioner bjuds in att delta.  
Barnrättsronden beräknas pågå ca 1 timme. Dialog förs om barnrättsarbetet på enheten och förslag 
till eventuella förbättringsåtgärder tas fram.  
Ronden avslutas med en rundvisning om det är något som enheten vill visa.   
I samband med ronden skrivs minnesanteckningar med handlingsplan för genomförande av åtgärder.  
 
Exempel på frågor att använda vid barnrättsronden.  
Frågorna utgår från fokusområdena för barnrättsarbetet Sus och kriterier för barnanpassad vård.  
 

• På vilket sätt arbetar ni med barnrättsfrågor på enheten?  

• Vad har ni arbetat med under året? 
goda exempel  
möjligheter/svårigheter?  
på gång just nu/tankar framåt? 
 

• Hur arbetar ni med alla barns rätt till delaktighet och förståelse utifrån ålder, mognad och 
förmåga? Ge exempel! 

• Hur fungerar det med möjlighet till eget samtal? 

• Hur inhämtar ni barnets synpunkter? 

• Finns det rutiner för övergång till vuxensjukvård? 
 

• Hur beaktas barnets perspektiv vid beslut? 

• Vad behöver vi i barnsjukvården bli bättre på? 

• Hur kan vi från ledningen stödja ert arbete med barnrätt? 

http://www.skane.se/sus

