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Datum: xyz
Granskare var xyz från xyz sjukhus
< Introduktionstext om besöket och vilka som ingick i den kollegiala granskningen. >

Så här bedöms kriterierna
GRÖN
GUL
ORANGE
RÖD
GRÅ

Helt uppfyllt.
Nästan helt uppfyllt. Beskriv vad som saknas.
Påbörjat genomförande.
Inte uppfyllt eller oklart då underlag saknas.
Ej aktuellt eller tillämpligt. Motivera varför.

Sammanfattning
Här skriver granskande verksamhet sammanfattande omdömen (med exempel) om den granskade
verksamheten. Använd gärna kriteriernas tema som rubriker.

Styrkor
1.
2.
3.
4.
5.

Vårdprocess och organisation
Miljö
Trygghet, delaktighet och information
Lärande, inflytande och påverkan
Rättigheter
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Svagheter

Förbättringsmöjligheter - rekommendation till utveckling
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Tema 1 Vårdprocess och organisation
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1A Vårdkedja och vårdform

Kriterie
1a1

1a2

1a3

1a4

1a5

Kriterietext

Granskningskommentar

Bedömning

Barn vårdas på avdelning eller
mottagning enbart för barn, eller i
särskilt anpassad miljö inom en
vuxenverksamhet (exempelvis
intensivvård och operation).

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
verksamhetens barnkliniker.

Röd

När en patient vårdas i både barn- och
vuxenverksamhet förs dialog mellan
verksamheterna om patientens behov av
barnanpassning.

Barnkliniken har inventerat de platser i
vuxensjukvården där barn vårdas. Kontakter
är tagna och visa anpassningar gjort.
Anpassningar beräknas vara klara inom 4
månader.

Gul

Den verksamhet som medicinskt
ansvarar för patienten söker dialog med
stödjande verksamheter om lämplig
barnanpassning. Exempelvis med
provtagning, uppvakningsavdelning och
röntgen.

Exemplen lab, uppvak och röntgen har
säkerställt barnanpassat arbete.

I de fall skattningsskalor eller triage
används, är de anpassade för barn.

Barnakutens triagering är anpassad efter
barn. För barn som kommer in via
vuxenakuten är det oklart hur barnanpassad
triage används. Det ska utredas.

Särskild rutin finns för vanliga
procedurer som till exempel
blodprovstagning, kateter- och
sondsättning, anpassad efter barnets
behov och mognadsgrad.

Rutiner finns och de bedöms kända bland de
som arbetar med särskilda procedurer.
Särskild barnröntgen finns i
verksamhetsområde bild- och funktion.
Väntrummet är barnanpassat.

Grön
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Orange

Grön
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Tema 5 Rättigheter
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5A Respekt och integritet

Kriterie
5a1

Kriterietext

Granskningskommentar

Patient erbjuds utifrån ålder och mognad
möjlighet till enskilt samtal med behandlande
personal. För barn i skolåldern erbjuds det
regelbundet.

Möjlighet till enskilda samtal med
behandlande personal finns,
praktiskt exempel gavs från
barnakuten.

Bedömning

Grön

Positivt med information i broschyr
”Du är viktigt för oss”.
5C Personalens kunskap om rättigheter och lagar

Kriterie
5c1

Kriterietext

Granskningskommentar

5c1) Verksamheten har en aktivitets- eller
handlingsplan för barnets rättigheter. Där
beskrivs tydliga mål som följs upp årligen och
eventuella funktioner, som barnrättsombud.

Kliniken framstår som ett gott
exempel på systematiskt
barnrättsarbete gällande
samarbete, utbildning, barnskydd,
patientdialog.
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Bedömning

Grön

