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Granskningsrapport – ett exempel
Granskning av barnsjukvården vid xyz sjukhus
Datum: xyz
Granskare var xyz från xyz sjukhus
Introduktionstext om besöket och vilka som ingick i den kollegiala granskningen.

Så här bedöms kriterierna
GRÖN
Kriterierna uppfylls. Där riktlinje efterfrågas finns dessa dokumenterade och redovisade. Enstaka undantag kan
förekomma. Exempel på barnkonsekvensanalys redovisas.
GUL
Osäkert om kriterierna uppfylls, bifogat underlag är inte tillräckligt för bedömning. Saknas kännedom om
del/delar av verksamhet.
RÖD
Kriterierna uppfylls inte. Saknas heltäckande riktlinjer. Barnkonsekvensanalys är inte redovisad.

Sammanfattning
Här under kommer ett sammanfattande omdöme om barnverksamheten vid (den granskade verksamheten)
utifrån tre rubriker.

Styrkor
1.
2.

Största delen av barnen vårdas inom barnsjukvården.
Har ett väl organiserat arbete för barnets rätt. Barnrättsombud finns på samtliga enheter

Svagheter
1.
2.

Har inte genomfört någon barnkonsekvensanalys
Framgår inte hur barnrättsperspektivet är beaktat vid vård utanför barnsjukvården.

Förbättringsmöjligheter - rekommendation till utveckling
1.
2.

Samordna arbetssätt och riktlinjer mellan sjukhusen som ingår i verksamheten
Konkretisera barnrättsliga underlag vid beslut (t.ex. genom barnkonsekvensanalys).
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Tema 1 Vårdprocess och organisation

1A Vårdkedja och vårdform
Underkategori Beskrivning av underkategori
1a1

1a2

1a3

1a4

1a5

Granskningskommentar

1a1) Barn vårdas på avdelning eller
mottagning enbart för barn, eller i särskilt
anpassad miljö inom en
vuxenverksamhet. Eventuella undantag
motiveras i särskild riktlinje (efter en
barnkonsekvensanalys). Dialog sker med
berörda vuxenavdelningar kring
barnanpassning exempelvis avseende
barnkirurgiska patienter äldre än 15 år.

Hög andel av barn vårdas inom barnsjukvården.
Undantagen är inte tydliggjorda och har inte
studerats ur ett barnrättsperspektiv, t.ex. med
hjälp av en barnkonsekvensanalys. Överlag
kände vi att det saknades viss samordning mellan
sjukhusen.

Triage anpassat för barn används.

Oklart om vuxenakuten har barnanpassad
triagering. Men ev. saknar detta praktisk
betydelse.

Särskild plats och rutin för barn finns på
IVA (där Barn-IVA saknas).

BIVA finns men kommer troligen att stängas
åtminstone under en begränsad period.
Framgår inte hur barnanpassning på IVA är
planerad.

Bedömning

Röd

Grön

Gul

Särskild rutin finns för vanliga procedurer Särskild rutin och vid behov plats finns på
som blodprovstagning, kateter- och
respektive verksamhet.
sondsättning, anpassad efter barnets
mognadsgrad.

Grön

Röntgen finns med särskild plats och rutin Barnröntgen finns inom ramen för
för barn (där Barnröntgen saknas).
verksamhetsområde bild – och funktion.
Väntrummet är barnanpassat.

Grön
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Tema 5 Rättigheter

5A Respekt och integritet
Underkategori
5a1

Beskrivning av underkategori

Granskningskommentar

Patient ska oavsett ålder ha möjlighet till
enskilt samtal med behandlande personal. För
barn i skolåldern bör detta erbjudas
regelbundet. Huvudregeln är att den
information som vården ger den unga
patienten också lämnas till vårdnadshavaren.
Om samtalet övergår i behandlingsåtgärd ska
som regel ges samtycke av vårdnadshavare.
Mognadsbedömning av patienten görs alltid
för att avgöra graden av inflytande.

Möjlighet till enskilda samtal med
behandlande personal finns, praktiskt
exempel gavs från barnakuten.
Positivt med information i broschyr
”Du är viktigt för oss”.

Bedömning

Grön

5C Personalens kunskap om rättigheter och lagar
Underkategori

Beskrivning av underkategori

5c1

Specifik aktivitets- eller handlingsplan finns
för barnets rättigheter i hälso- och sjukvård.
Där beskrivs tydliga mål som följs upp
årligen. Exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Hur barnets rätt och åsikter tas fram
inför beslut.
Vilka kanaler som finns för barns,
ungas och föräldrars åsikter.
Beskrivning finns för särskilda
funktioner, som barnrättsombud.
Vilken kunskap personalen ska ha i
barnrättsfrågor och hur den säkerställs.
Hur verksamheten bidrar till att
patienten känner till sina rättigheter.
Särskilda former för barnets rätt till
skydd, som rutiner för orosanmälan.
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Granskningskommentar

Bedömning

xxx framstår som ett gott exempel
på systematiskt barnrättsarbete
gällande samarbete, utbildning,
barnskydd, patientdialog. Men
arbetsformer behövs för
barnrättsliga beslut.

Grön
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