
Barnvandring 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset  
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Varför? 
•  Artikel 12, barnkonventionen – barn ska göras delaktiga, 

tillfrågas och få vara med och påverka i frågor som rör dem. 
•  Patientlagen 8 § och i Hälso- och sjukvårdslagen, 6 § - 

när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. 

•  Ett verktyg för att tillgodose barnets rättigheter – barn och 
ungdomar får komma till tals och bli lyssnade på, ges 
möjlighet att påverka sin egen vårdmiljö.  

•  Skapa en god vårdmiljö, nöjdare och tryggare patienter. 

•  Vårdgivaren får viktig kunskap om hur deras patienter kan 
uppleva vården. 
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Förberedelser 

•  Syfte? Deltagare – gruppsammansättning?   

•  Tillsätt en arbetsgrupp inkl chefer 

•  Kostnader – avsatt tid, fika, biobiljetter el dyl?  

•  Material – kameror etc. Film? Foto? Ljud?  

•  Inbjudan – information – godkännande - skriftlig  

•  Tidpunkt – samlingsplats – längd – innehåll?  

•  En informatör, en dokumenterare – minimera antal vuxna.  
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Genomförande  
•  Samling på trygg, neutral plats – information, fika.  
•  Presentation 

•  Syfte – innehåll 
•  Hur deltagarna kan påverka 

•  Tidsfaktor 

•  Tillåt samtal, reflektion 
•  Återsamling – med/utan bilder.  

•  Efterträff?  

•  Info om hur uppföljning kommer att ske 
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Sammanställning 

•  Resultat – sammanställning 

•  Behåll barnens egna ord.  

•  Presentation 

•  Tidsplan 

•  Kontakt med berörda 

•  Vem ansvarar för vad?  

•  Uppföljning - återkoppling 
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Barnvandring barn- och 
ungdomsakuten  
•  9 barn och ungdomar bjöds in, 8 deltog.  
•  Ålder 4-17 år 

•  Lokaler: 
 Röntgen 
  Förväntrum 
  Inskrivning i triagerum och disk 
 Korridorer 
  Stora väntrummet 
 Rum 5, 6, 11, akutrum, provtagningsrum samt inhalationsrum. 
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Slutsater – barn- och ungdomsakuten 
•  Sätta upp en extra router i stora 

väntrummet 

•  Laddningsstationer för mobiler i 
väntrummen. 

•  Mer dekorationer i taken, fotsteg eller 
dyl på golven, tysta klockor. 

•  Hålla korridorer fria från vagnar och 
förrådsmaterial.  

•  Se över färgval och utsmyckning i 
undersöknings/behandlingsrum.  

•  Undvika inskrivning i triage-disken, 
eller sänka disken till bords-höjd.  

•  Flytta tak-mobil eller tv:n på rum 5.  

•  Se över upphängning av sladdar/
slangar på undersökningsrummen. 

•  Byta ut HLR-dockan på 
inhalationsrummet.  

•  Ej ha helkaklat i förberedelserummet 
på röntgen, eller ha andra färger än 
vitt.  

 



Tack! 
 

greta@barnratt.nu 


