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Handlingsplan - Barnrättssäkra barnhälsovården 

HANDLINGSPLAN 2020-2023 
 
Barnrättssäkra Barnhälsovården 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter är odelbar. 
Denna handlingsplan fokuserar på bemötande, lokaler och information kopplat till 
artiklarna: 
2  Varje barn har samma rättigheter och lika värde. 
3  Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn. 
6  Varje barn har rätt till liv och utveckling. 
12  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 
 
Mål – Alla BVC skall beakta FN:s konvention om barnets rättigheter i sitt dagliga arbete. 
 
Uppföljning sker kontinuerligt i samband med gruppträffar samt inför revidering 
av handlingsplan. 
 
Bemötande 
Aktiviteter Ansvarig 

Fortlöpande utbildning om barnkonventionen. CBHV-enheten 

Tydlig dokumentation kring varför det som bedöms vara 
barnets bästa inte kunde beaktas. 

Notering i journal. 

BHV-sjuksköterskan 

Tydlig dokumentation artikel 12 barnets delaktighet är 
beaktad. 

Notering i journal. 

All personal skall ha kunskap om diskriminerings-
grunderna t.ex. HBTQ 

BHV-sjuksköterskan 

Bildstöd skall användas och vara anpassade utifrån BHV-
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Aktiviteter Ansvarig 
barnets ålder. sjuksköterskan/CBHV 

Alla vårdnadshavare skall bemötas likvärdigt och 
erbjudas samma information. Lokalen skall möbleras 
och inbjuda till gemensamt samtal. 

BHV-sjuksköterskan/ 

Läkare som arbetar på 
BVC/VC chef 

Alla som är i behov av utökad tillgänglighet av BVC t.ex. 
hembesök, skall erbjudas det. 

BHV-sjuksköterskan/ 

CBHV/Hälso- och 
sjukvårdsledning 

Arbeta aktivt för att alla barn, oberoende var man bor 
eller födelseland, skall få jämlik hälsovård. 

CBHV i samarbete med 
BVC 

 

Lokaler/Information 

Aktiviteter Ansvarig 

Tydlig barnanpassad skyltning/information. Barnet skall 
känna sig välkommet och kunna orientera sig. 

Verksamhetschef på 
VC/FC 

Lokalen skall vara tillgänglig för barn, vårdnadshavare 
och övriga personer som behövs för att tolka barnets 
behov. 

Verksamhetschef på 
VC/FC 

Mätning av längd. – Skall ske tryggt och öppet. 

Fötter eller tassar på golvet som uppmuntrar barnet att 
stå rätt. 

BVC 

Kontroll av vikt. – Fötter eller tassar på vågen som 
uppmuntrar barnet att stå rätt. Underlätta för barnet att 
ta av sig kläder. 

BVC 

Tydlig plats för barnet att ta av sig och placera sina 
saker vid. 

BVC/VC 

Anpassade möbler så att samtal med barnet sker på 
barnets villkor. 

BVC/VC 

Barnanpassad konst i rätt nivå. BVC/VC 

Anpassad information till vårdnadshavare utöver 
översättningar t.ex. lätt svenska/bilder 

CBHV 
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