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Tidigare forskning

Barn vill ta del av sin vård

Barn vill ta del av information 
och få förklaring till det som äger 
rum

Barn vill vara delaktiga i de 
beslut som tas om deras 
behandling och vård

(Bjork et al. 2006, Coyne 2006, Coyne 2011, Runeson et 
al. 2007, Sjoberg et al. 2015, Gilljam et al. 2016). 



Aktuell lagstiftning om delaktighet

Delaktighet ska gälla oavsett var vården äger rum 
och ska gälla för hela livsspannet
(SFS: 2014:821). 



Trots det…..visar forskning

Barn exkluderas från att vara delaktiga och det tas lite 
hänsyn till vad de tycker och de har lite att säga till om 
sin vård

Barn inkluderas inte när information ges när beslut ska
tas om deras vård och de inkluderas inte i möjligheten
att ta beslut.

(Runeson et al. 2002, Hallstrom and Elander 2004, Coyne,2006,
Cahill and Papageorgiou 2007 ,Runeson et al. 2007, 
Coyne and Gallagher 2011, Coyne et al. 2014,Moore & Kirk 2010, Feenstra et al. 2014, Wyatt et 
al. 2015).



Delaktighet kan ske på olika nivåer
(Shier,2001)

Bild hämtad;
https://www.google.se/search?q=trappa&biw=911&bih=385&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
86e_cl-DPAhXDEiwKHa_vBukQ_AUIBigB#tbm=isch&q=child+ladder&imgrc=gWcBB25ZJD_LBM%3A

5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande -
Medbeslutande

4. Barn involveras i beslutsfattande processer - Inflytande

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas-

Dialog

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter-
Konsultation

1. Barn blir lyssnade till-Information



Vad innebär delaktighet för de som arbetar 
inom pediatrisk hälso-och sjukvård

Bild hämtad 
:https://www.google.se/search?q=barn&biw=1280&bih=621&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi02dqswJHPAhUFS5oKHXdWCi8Q_AUIBigB#tb
m=isch&q=folk+tecknat&imgrc=gDNMeMWvegNy5M%3A



Delaktighet är en förutsättning för att
kunna ge vård

Bilder hämtade:
https://www.google.se/search?q=barn&biw=1280&bih=621&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi02dqswJHP
AhUFS5oKHXdWCi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=tecknade+barn+och+brutet+ben&imgrc=7dX3joyJzINbUM%3Ahttps://
www.google.se/search?q=trappa&biw=911&bih=385&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi86e_cl-
DPAhXDEiwKHa_vBukQ_AUIBigB#tbm=isch&q=bloodtest+on+children, 
https://www.google.se/search?q=trappa&biw=911&bih=385&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi86e_cl-
DPAhXDEiwKHa_vBukQ_AUIBigB#tbm=isch&q=barn+delaktighet+i+v%C3%A5rd&imgrc=GCRt13TVCqUKgM%3A,



Är delaktighet en realitet eller ett omöjligt uppdrag

Bild hämtad: 
https://www.google.se/search?q=barn&biw=1280&bih=621&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi02dqswJHPAhUFS5oKHXdWCi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=teckna
de+barn&imgrc=ASq-QEcAFC7tRM%3A

Konklusion;
Hälso-och sjukvårdspersonal ser delaktighet som en förutsättning för att vård 
ska kunna ges. Barn och unga ges också möjlighet att vara delaktiga i sin hälso-
och sjukvård, men bara när det gäller mindre viktiga beslut. 

Hälso-och sjukvårdsorganisationen behöver vara den som leder arbetet i att 
främja delaktighet så att en högre grad av beslutsfattande möjliggörs. För detta 
arbete krävs en tydlig värdegrund och kliniska riktlinjer hur det ska 
möjliggöras.



Bild hämtad:

https://www.google.se/search?q=barn&biw=1280&bih=621&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi
02dqswJHPAhUFS5oKHXdWCi8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=tecknade+barn&imgrc=2qvsPQ-3xjr-GM%3A

Tack för er uppmärksamhet!


