
Barnrättsdagarna arrangeras av:

För mer information besök www.barnrattsdagarna.se 

Digitalkonferens  
med livesändningar den 14 & 15 september 

och mängder av seminarier att ta del av fram 
till och med den 13 december 2021  

                          TEMA: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Barnets rätt till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa 
– vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika 
yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, 
metoder eller behöver vi utveckla nya? 

Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana, stödja och inspirera verksamheter,  
myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den 

enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för  
arbetet med att genomföra barnkonventionen.  

Varje barn har rätt att  
växa och utvecklas i ett 
sammanhang av fysiskt, 
emotionellt och socialt  

välbefinnande



BARNETS RÄTT TILL BÄSTA UPPNÅELIGA HÄLSA  
Barnrättskommittén tolkar barns rätt till hälsa, så som den definieras 
i artikel 24, som en vittomfattande rättighet. Barnets utveckling, 
hälsa och psykosociala välfärd är i många avseenden bero-
ende av varandra. Det innebär att i tolkningen och för-
verkligandet av artikel 24 ska rätten till icke-diskriminering, 
barnets bästa, liv och utveckling samt rätten att bli hörd 
vara vägledande. Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten 
till hälsa en rätt för barnet att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda, att barnet har rätt till omvårdnad och skydd. 
Det innebär att vi särskilt behöver beakta att barn i utsatta 
situationer får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd. 
Rätten till bästa uppnåeliga hälsa inkluderar bla. hälso- och 
sjukvården, miljö, skola och fritid. Barnrättskommittén vill 
se ett ökat samarbete mellan skola, vård, den sociala barna-
vården och rättsväsendet. 

OLIKA ÅLDRAR HAR OLIKA BEHOV Barnkonventionen 
gäller alla barn men åldersgrupperna 0-5, 6-12 och 13-
18 kan ha olika behov och olika förutsättningar. Yngre 
barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell 
omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, 
utforskning och inlärning. Ungdomstiden kännetecknas av 
snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en 
gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende 
och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya 
färdigheter.  
 
UTBYTE AV KUNSKAPER: Programmet innehåller kunskap, 

metoder och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande 
och vidta åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där del-
tagarnas egna kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenhe-
ter är viktiga inslag. 
 
Vi kommer att få ta del av forskare, specialister och praktiker 
med kunskap och erfarenhet i frågan. Vi kommer också att 
ge utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, 
metoder och verktyg kommer att presenteras och diskuteras. 
 
VALBARA PASS: Eftersom programmet består av flertalet  
valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program.   
Välj mellan 69 olika seminarier under tre månaders tid. Dessa 
syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dig inom olika 
områden och ge nya idéer om hur du själv kan arbeta vidare 
med hjälp av konkreta metoder och verktyg.  
 
I det här programmet hittar du en kort beskrivning av  
varje pass och mer information hittar du på  
barnrattsdagarna.se  
 
UTSTÄLLARE: Som utställare har ni möjlighet att visa  
material från er verksamhet som rör barn och unga och  
anknyter till konferensens tema och innehåll. För mer infor-
mation se barnrattsdagarna.se 

 

Alla barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

TEMA: Barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt 
till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, 
emotionellt och socialt välbefinnande. Den handlar inte bara om att barn i rätt 
tid ska få lämplig förebyggande, hälsofrämjande, behandlande, rehabiliteran-
de och palliativ vård. De har även rätt att växa och utveckla sina fulla möjlig-
heter och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. 
Detta ska uppnås med hjälp av program som är inriktade på underliggande 
hälsofaktorer.
 
I PANDEMINS SPÅR
I spåren efter pandemin kommer det finnas frågor kring barns hälsa, om det finns behov 
av att vidta åtgärder för barns bästa uppnåeliga hälsa och eventuellt åtgärda det som 
inte gjorts under pandemin. Hur mår barn, psykiskt och fysiskt, efter 1,5 år i pandemins 
spår, med undervisning på distans, inställda aktiviteter, ökad arbetslöshet, föräldrar som 
arbetar hemifrån osv? Många kanske mår bättre än tidigare andra gör det inte. Hur ser 
det ut med barns hälsa i Sverige 2021? Får barn som behöver hjälp, stöd och vård det de 
har rätt till enligt barnkonventionen? När samhället öppnar upp igen behöver vi fundera 
på hur vi gör det på bästa sätt. Behöver vi preventiva åtgärder i pandemins kölvatten för 
att förebygga långsiktiga risker för barns hälsa? 
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07:00 Inlogg och support

Från kl. 7:00 finns supporten på plats för att hjälpa till om det 
behövs.  
 
08:00 Tid för utställare

Passa på att besöka våra utställare i deras digitala  
montrar.  
 
09.00 Inledning 

Välkommen från årets moderator Hanna Gerdes och Cecilia 
Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
 
09.05 Unga experter om rätten till hälsa 

Representanter från barnsjukhusens expertråd Unga experter ger 
sin bild av årets tema.  
 
09.10 Varje barns rätt till hälsa

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna 
Barnhusets presenterar hur Barnhuset arbetar med att stärka 
barns rätt till hälsa.  
 
9:25 Barnrättsarbetet i Örebro kommun

Välkommen från värdkommunen Örebro.  Kommunalråd Jim-
my Nordengren med ansvar för barnrättsfrågorna samt folkhälsa 
presenterar hur Örebro arbetar med barns rättigheter för att stärka 
varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. 
 
09.35 Social bakgrund är avgörande för barns hälsa

Alla vet att det är bättre att vara rik och välutbildad än att vara 
fattig och utan utbildning. Detta gäller också för barns hälsa vilket 
är djupt orättvist eftersom barn inte har valt sina föräldrar. Vid 
lever i en tid då de ekonomiska skillnaderna bland vuxna ökar. För 
barn är det därför avgörande vilka åtgärder samhället sätter in. 
Under presentationen kommer effekterna av sociala skillnader på 
barns hälsa att diskuteras liksom trenden över tid. Tyngdpunkten 
kommer att ligga vid att diskutera effekterna av de åtgärder som 
redan erbjuds och vad som ytterligare skulle kunna göras för att 
motverka den pågående ogynnsamma trenden. Föreläsare: Sven 
Bremberg, barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicin KI 
 
10:05 Kaffepaus

Passa på att mingla digitalt med våra utställare 
 
10.25 Barn och ungas hälsa i Sverige – en överblick

En viktig uppgift för Folkhälsomyndigheten är att följa upp 
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Det övergripande 
målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 
Under presentationen kommer utvecklingen av hälsa och hälsans 
bestämningsfaktorer, med fokus på skolbarn, att presenteras, 
och med utgångspunkt i folkhälsopolitikens åtta målområden. 
Föreläsare: Petra Löfstedt 
 

10:55 Vad behöver vuxna veta för att kunna stötta barn 
under samhällskriser? 

Om Lugna, lyssna, stärk – psykologisk första hjälp för 
barn i akut kris Den pågående pandemin har belyst behovet 
av kunskap om psykosocialt krisstöd för barn. Rädda Barnen 
har tagit fram vägledning i psykologisk första hjälp – Lugna, 
lyssna, stärk för att möta detta behov. Föreläsningen adresserar 
bakomliggande principer för psykologisk första hjälpen och ger 
praktiska tips om hur vuxna kan agera i akuta situationer. Den 
ger även verktyg för att skapa lugn, trygghet och öka barns och 
föräldrars upplevelse av självtillit och hopp.  
Föreläsare: Hanna Weyler Müller Rädda Barnens Centrum 
för stöd och behandling. 
 
11.25 Barns självbestämmande och delaktighet och  
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter 

Titti Mattsson professor i offentlig rätt vid Lunds  
universitet lyfter frågor som berör barns självbestämmande och 
delaktighet inom vården ställt mot vårdnadshavares rättigheter 
och skyldigheter samt vårdens ansvar att ge god vård.   
 
11:50 Unga experter om rätten till hälsa 

Representanter från barnsjukhusens expertråd Unga experter ger 
sin bild av vad som behöver förbättras.  
 
11:52 Regeringens arbete med barns rättigheter

Socialminister Lena Hallengren intervjuas kring regeringens 
arbete med att stärka barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa i Sve-
rige. ”Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller 
var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket 
förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. 
Och det ska vi leverera.” 
 
12:00 Lunch och tid för utställare

Passa på att ta en lunchpromenad eller mingla digitalt med våra 
utställare. 
 
13:00 Barnets bästa – kan det användas som ett verktyg för 
att stärka barns rätt till hälsa?

För att barnkonventionen ska få genomslag och bidra till barns 
bästa uppnåeliga psykiska, fysiska och emotionella hälsa behöver 
barnets rättigheter finnas med i allt vi gör och alla beslut som rör 
barn. Ett av de verktyg vi kan använda oss av för att gå från ord 
till handling är artikel 3 barnets bästa. Vad innebär en prövning 
av barnets bästa av god kvalitet? Hur kan vi använda oss av bar-
nets bästa och barnkonventionen i stort?  Hur kan prövningen 
av barnets bästa stärka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa? 
Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR 
 
13:30 Välj mellan olika barnrättssnack eller bland alla semi-
narier

Tid för seminarier och barnrättssnack 
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08:30 Inledning

Summering av gårdagen och presentation av dagen 
 
08:35 Unga experter om rätten till hälsa 

Representanter från barnsjukhusens expertråd Unga experter ger 
sin bild av årets tema.  
 
08:37 Sverigesvepet - Digitaliseringens effekter

Digitaliseringen påverkar i allt snabbare takt i stort sett alla typer 
av verksamheter. Det här är något som kan leda till omvälvande 
förändringar för både individer och grupper i samhället. Både po-
sitivt och negativt. Barn är ofta snabbare än vuxna att hänga med 
i den digitala utvecklingen. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur mår 
bar noch unga på nätet och vad kan vi lära inför framtiden?  
Panelsamtal med Anna Karin Holdingson Boqvist gs Ecpat, 
Ritha Söderberg Noa, Polismyndigheten samt Ebba Östlin, 
komunstyrelsens ordförandeBotkyrka kommun 
 
08:55 Unga sex och internet efter #metoo och fördjupnings-
rapporten med fokus på Covid

En föreläsning som presenterar resultat från en ny studie om 
ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell 
exploatering och sexuell exponering via sociala medier. Under-
sökningen genomfördes under pandemin, och de elever som 
besvarat enkäten efter det att gymnasieskolorna stängdes i mars 
2020 har fått kompletterande frågor om hur pandemin påverkat 
dem. Frågorna handlar om hur de upplevt hemundervisningen 
och också om hur de restriktioner som följt av pandemin påver-
kat en eventuell utsatthet och möjligheten att söka hjälp. Det gör 
att vi kan jämföra påverkan av pandemin på de elever som utsatts 
för övergrepp med de elever som inte har utsatts. Föreläsare: Åsa 
Landberg, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dokto-
rand Ersta sköndal Bräcke Högskola 
 
09:25 EU:s strategi för barnets rättigheter

Den 24 mars 2021 antog EU en ny strategi för barnets rättig-
heter. Den övergripande ambitionen med strategin är att skapa 
bästa möjliga liv för barn i EU och resten av världen. Genom 
att anta strategin åtar sig kommissionen att sätta barnets bästa i 
centrum för EU:s politik både i sina interna och externa åtgärder.  
David Lega ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska 
grupp för barns rättigheter föreläser om parlamentets arbete för 
barns rätt och dess betydelse för barn i utsatta situationer. 
 
09:40 Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag 
under en samhällskris

Barnombudsmannens årsrapport 2021 fokuserar på barns rät-
tigheter under den pågående covid-19-pandemin. Pandemin har 
inneburit stora omställningar och de åtgärder som vidtagits för 
att minska smittspridningen har fått allvarliga konsekvenser för 
barn på kort och lång sikt. I rapporten har vi tittat på vad de 
olika beslut som fattats under pandemin har inneburit för barns 
möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Utifrån det har vi 
lagt fram förslag på vad som måste göras för att samhället ska bli 
bättre på att efterleva barnkonventionen i kris.   
Föreläsare: Elisabeth Dahlin, barnombudsman 

10:00 Kaffepaus

Passa på att mingla med våra digitala utställare 
 
10:20 Ett och ett halvt år med pandemin – hur har det  
påverkat barns fysiska, emotionella och sociala välbefinnande?

Panelsamtal med barnombudsman Elisabeth Dahlin, Magnus 
Jägerskog, gs BRIS, Malin Ekman Aldén, gd Myndigheten 
för Delaktighet, Anna Karin Hildingson Boqvist, gs ECPAT,  
Pernilla Baralt, gs UNICEF Sverige., Cecilia Sjölander gs 
Barnhuset samt Li Villard, Astrid Lindgrens barnsjukhus. 2020 
och 2021 har varit år olikt alla andra, då samhället behövt ställa 
in och ställa om – och vardagen har förändrats för många barn. 
Påfrestningarna har pågått under lång tid, och fortfarande har 
krisen inget tydligt slutdatum. Under året har vi lärt oss att pan-
demin inte primärt drabbar barn genom egen sjuklighet. Däremot 
har barn på flera sätt påverkats av de samhällsförändringar som 
följt. Pandemin har försämrat barns livssituation globalt och även 
i Sverige har barns utsatthet ökat. När samhället stänger ner och 
möjligheten att söka hjälp hos kuratorn eller ungdomsmottag-
ningen minskar riskerar det att drabba barn som lever i utsatthet 
hårdast och barnen lämnas ensamma. 
 
11:00 Physical Literacy - ett koncept och perspektiv för att 
öka barns fysiska aktivitet och kunnighet

Den fysiska aktiviteten hos barn minskar, ohälsan ökar, psykisk 
ohälsa ökar. Professor Dean Krielaars forskar inom området 
Physical Literacy. Dean har via sin forskning och sitt arbete visat 
ett antal nycklar vi behöver kunskap om för att ge barn förutsätt-
ningar att utvecklas och ges förutsättningar att leva ett hälsosamt 
liv. Dean är associerad professor vid institutionen för sjukgym-
nastik vid College of  Rehabilitation Sciences, Rady Faculty of  
Health Sciences, University of  Manitoba. Hans forskning är inrik-
tad på fysisk kunnighet för välbefinnande. Han har banat väg för 
kunskapsverktyg och program som har antagits internationellt. 
 
11:30 Avslutningstal med Klas Bergling 

Klas Bergling, pappa till Tim ”Avicii” Bergling och grundare av 
Tim Bergling Foundation kommer prata om vikten av att våga 
prata om psykisk ohälsa med unga och den nyligen släppta boken 
”Det här behöver vi for a better day” med ungas röster om hur de mår. 
 
11:50 Tack från livescenen

Hanna Gerdes och Cecilia Sjölander 
 
11:55 Avslutningsfilm med Unga experter  

Representanter från barnsjukhusens expertråd Unga experter ger 
oss en avslutande hälsning..  
 
12:00 Lunch

Passa på att ta en lunchpromenad eller mingla digitalt med våra utställare. 
 
13:00 Välj mellan olika barnrättssnack eller alla seminarier

Tid för seminarier och barnrättssnack 
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1 - Hur påverkar migration, trångboddhet och levnads-
omständigheter det lilla barnets hälsa?

Åldersövergripande 
Hur påverkar trångboddhet och levnadsomständigheter samt 
skillnaden mellan rätten till vård och den faktiska tillgänglighe-
ten det lilla barnets hälsa? Föreläsningen ger exempel på extra 
stöd till utsatta familjer och visar verktyg som kan vara an-
vändbara för dig som möter barnfamiljer i ditt dagliga arbete. 
Hur bemöter du frågor som: ”Jag har inget kök, hur gör jag?” 
och ”Är vatten den bästa drycken?” samt ”Hur tystar man 
barn på natten?” Föreläsare: Susan Sami, Larios Malki och 
Carin Klefbom, Transkulturellt Centrum Region Stockholm 
 
 
2 - Att kunna uttrycka sina behov i kontakt med soci-
altjänsten - Kan spelmekanismer i en app få barn att 
berätta hur de mår?

13-18 
Hur är det syftar till att göra unga mer delaktiga i kontakten 
med socialtjänsten. Under seminariet får ni träffa personal och 
ungdomar från Maskrosbarn, representanter från Dimh och 
socialsekreterare från Borås stad som tillsammans resonerar 
kring bakgrund och behov av verktyget, och hur det praktiskt 
har testats med ungdomar inom socialtjänsten i Borås. Efter 
seminariet hoppas vi att du vill ladda ner appen och provar 
den i din verksamhet. Föreläsare: Representanter från Mask-
rosbarn 
 
 
3 - Dans för Hälsa - en forskningsbaserad insats

13-18 
Förekomsten av kroppsliga och emotionella symtom på psy-
kisk ohälsa har ökat bland ungdomar de senaste decennierna 
och flickor är hårt drabbade. Dans i social gemenskap är en 
form av fysisk aktivitet med potential att stärka fysisk och 
psykisk hälsa samt förbättra självbilden. Dansprojektet är en 
randomiserad kontrollerad interventionsstudie som resulterade 
i positiva effekter. Idag är insatsen implementerad över landet 
som kompletterande insats i elevhälsans arbete att stärka psy-
kisk hälsa. Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats med 
syfte att öka den psykiska hälsan och förebygga stressrelate-
rade besvär hos tonårsflickor. I Örebro kommun har metoden 
implementerats som en kompletterande del av elevhälsans 
arbete. Här beskrivs implementeringsprocessen, resultat och 
vikten av samverkan. Ni får också ta del av tidigare deltagares 
erfarenheter om vad som gjorde skillnad för att våga ta steget 
och ge metoden en chans utifrån ett ungdomsperspektiv. Fö-
reläsare: Frida Ekholm, Dans för Hälsa Örebro kommun och 
Anna Duberg, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, 
Region Örebro län 
 
 
 
 
 
 

4 - Suntprat - Går det att prata sig till psykisk hälsa?

13-18 
Att ha någon att prata med är en grundsten för psykisk hälsa. 
Suntprat lyfter fem områden som finns i ungdomars vardag: 
alkohol, andra droger, nätporr, gaming och sociala medier. Det 
behövs trygga vuxna som på ett öppet sätt kan prata tillsam-
mans med ungdomar om dessa områden. I seminariet presen-
terar vi metoder och material som kan vara en hjälp att sätta 
igång och prata. Föreläsare: Anna Karin Herngren Wirdheim, 
Amelie Roolf  och Linda Ulmå, Equmenia, Hela Människan 
 
 
5 - Stopp! Min kropp! - skolmaterial

6-12 
Att ge barn och vuxna redskap när det gäller att kunna prata 
om kroppen, gränser och övergrepp är ett led i att säkerställa 
barns rätt till bästa uppnåelig hälsa. Under seminariet går vi 
igenom Rädda Barnens skolmaterial i Stopp! Min Kropp! och 
lyfter hur vuxna kan prata om kroppen, gränser och sexuella 
övergrepp för att hjälpa barn att förstå bl.a. kroppslig integri-
tet, samtycke och vem de kan få hjälp av vid behov.  
Föreläsare: Sara Skoog, Rädda Barnen 
 
 
6 - Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på orga-
nisation, systematik, relationer och samverkan

Åldersövergripande arbete 
Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på organisa-
tion, systematik, relationer och samverkan Haninge kommun 
har under en längre tid arbetat systematisk med att främja 
skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. I samverkan med alla 
kommunala grundskolor i kommunen arbetar vi under 2021 
med att implementera ett utökat främjande och förebyggande 
arbete kring dessa frågor. Varje barns rätt till att må bra i 
skolan, känna att man passar in, har stöd utifrån sina förutsätt-
ningar är alla lika viktiga. Att tidigt agera för att nå framgång 
och bryta en negativ utveckling kräver samverkan både inom 
och utanför skolan. Ett främjande och förbyggande arbete 
ute på skolor är av största vikt där organisation och kunskap 
kring dessa elever ständigt ska vara på agendan. Föreläsare: 
Charlotte Revland och Sanna Riccardi, Närvaroteamet UBF 
Haninge kommun 
 
 
7 - Vad gäller när vårdnadshavare inte är överens om vad 
som krävs för barnets bästa hälsa? 

Åldersövergripande arbete 
Det finns situationer i vilka vårdnadshavare inte är överens 
om vad som krävs för att tillgodose det gemensamma barnets 
rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det kan också vara så att den 
ena vårdnadshavaren är förhindrad att avge sin ståndpunkt i 
frågan. Vad gäller då? Finns det några verktyg att ta till och 
vem förfogar över dessa? Seminariet förklarar innebörden av 
bestämmelserna i 6 kap. 13-13 a §§ FB och när dessa är till-
lämpliga. Föreläsare: Emma Fall och Natalie Glotz, JP Infonet 
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8 - Rätt att veta! en utbildning som gör skillnad för unga 
som är nya i Sverige

13-18 
Rätt att veta! är en webbutbildning för dig som möter unga som 
är nya i Sverige i ditt arbete eller ideella engagemang. Utbild-
ningen ger konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, 
relationer, trauma och andra ämnen som kan kännas svåra att 
närma sig. Genom inkluderande och trygga samtal kan du bidra 
till att stärka rätten till kunskap om hälsa och rättigheter för 
unga som är nya i Sverige. Föreläsare: Madeleine Saldner och 
Madeleine Söderberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) 
 
 
9 - DOIT (Delaktighet, Organisering, Inkludering och 
Trygghet) - Idrott och fritid som nyckel till barns hälsa

6-12 
Rädda Barnen driver runt om i landet samverkan för att alla 
barn ska ges rätt till en mer meningsfull fritid. Fritid, idrott och 
rörelse är starka friskfaktorer för barn. Genom arbetet med 
DOIT (Delaktighet, Organisering Inkludering, Trygghet) arbe-
tar Rädda Barnen i samverkan för att barn i socioekonomisk 
utsatthet ska få sina rättigheter tillgodosedda. I DOIT främjar 
vi barns hälsa och utveckling och agerar också om barn i utsatta 
situationer inte får sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd 
(art 24). I DOIT ser vi att en nyckel för barns hälsa är tillgång-
en till trygga fritidsaktiviteter. Föreläsare: Stina Walheim, Rädda 
Barnen 
 
 
10 -Digitalt verktyg, SES - Samarbete efter skilsmässa, för 
att förebygga att barn far illa vid skilsmässor och separationer.

Åldersövergripande arbete 
SES Samarbete efter skilsmässa är ett digitalt, interaktivt verk-
tyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns 
reaktioner på en separation, vad som är viktigt att tänka på i 
samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och 
verktyg för att hantera krisreaktioner. SES är evidensbaserat, 
utarbetat och utvärderat av forskare vid Köpenhamns univer-
sitet. SES grundmodul SES-för barnens skull var under ett år 
obligatorisk för föräldrar som ansökte om skilsmässa i Dan-
mark. Verktyget finns nu tillgängligt för invånare i kommunerna 
Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. 
SES erbjuds på svenska, engelska och arabiska. Föreläsare: 
Lisbeth Davidsson, Monika Heideman, Terese Berlin, Familje-
rättsenheten, socialförvaltningen, Helsingborg 

 

11 - Varannan Vecka

Åldersövergripande arbete 
Varje år är ca 65 000 barn med om att deras föräldrar separerar. 
Offentliga stödåtgärder erbjuds föräldrar genom samarbets-
samtal, familjerådgivning eller domstolstvister. Inget eget stöd 
erbjuds barnen till normalproblematiska föräldrar. Varannan 
Vecka är ”barnombudstjänsten” som förebygger konflikter 
mellan föräldrar, stöttar barnen och låter dem komma till tals. 
När skilsmässorna och tvisterna om barnen ökar behövs nya 
verktyg som tillvaratar barnens bästa och behov genom separa-
tionen. Föreläsare: Malin Bergström, Linda Ljunggren Syding, 
Karolinska institutet, Varannan Vecka 
 
 
12 - Barnråd

13-18 
Vi har startat ett barnråd i Örebro kommun med projektme-
del från Länsstyrelsen i Örebro för att främja psykisk hälsa. 
Barnrådet representerar barn/ungdomar med LSS insatserna 
barnbostad, korttidstillsyn och korttidsvistelse. Vi vill diskutera 
kring hur införandet av ett barnråd har och kommer fortsätta 
skapa förutsättningar för barn och ungdomar att påverka sin 
vardag. Vi vill förebygga psykisk ohälsa genom att bygga barn/
ungdomar självkänsla och tro på sig själva. Barnrådet har redan 
både fattat beslut och kommit med förbättringsförslag till verk-
samheterna de vistas i.  
Föreläsare: Malin Burstedt, Annifrid Frimodig, Örebro kom-
mun, Förvaltningen för sociala insatser 
 
 
13 - Elever med vissa funktionsnedsättningar – Vad vet 
vi om deras psykiska hälsa och trygghet som främjande 
faktor för psykiskt välbefinnande i skolan.

Åldersövergripande arbete 
SPSM har tagit fram en kunskapssammanställning om un-
dersökningar och forskning om psykisk hälsa bland barn och 
unga, med särskilt fokus på barn och unga som är döva eller 
har hörselnedsättning, barn och unga med synnedsättning eller 
blindhet, med dövblindhet, med grav språkstörning och med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det här är också barn och 
unga som är elever i SPSMs specialskolor, även om många 
elever med dessa funktionsnedsättningar också går i ordinarie 
skolverksamhet, till exempel elever med blindhet och elever 
med grav språkstörning. På seminariet presenterar vi de resultat 
som kunskapssammanställningen visar. På seminariet berät-
tar vi om struktur, strategier och konkreta aktiviteter som vi 
arbetar utifrån för att utveckla en skola där eleverna känner sig 
trygga och delaktiga. Föreläsare: Cecilia Löfberg, Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten 
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14 - Rätt att leva – inte bara överleva

Åldersövergripande arbete 
De senaste decennierna har en ny grupp barn kommit att växa 
upp i Sverige. ”De nya överlevarna”, som de ibland kallas, är bar-
nen som idag överlever spädbarnstiden tack vare den medicinska 
teknikens framsteg, ofta med en omfattande funktionsnedsätt-
ning som följd. För att dessa barn ska få samma möjligheter som 
andra barn att utvecklas, krävs ett stort och livslångt engagemang 
och stöd från samhället. Men samhället står många gånger oför-
berett. Föreläsare: Anna Pella och Lotta Frecon, Gott liv för alla 
 
 
15 - Vill du? - att främja sexuell hälsa och motverka sexuella 
övergrepp i skolan

13-18 
På senaste tiden har vi sett oro för ungas sexuella hälsa och för 
sexuella övergrepp inom gruppen. Det är en viktig fråga att lyfta, 
och något som vuxenvärlden och skolan behöver ta på allvar. 
Men hur gör vi det på bästa sätt? Ta del av forskning om ungas 
sexuella hälsa samt RFSU:s filmbaserade metodpaket Vill du? 
för att kunna möta unga på deras villkor i samtal om sexualitet, 
normer, relationer och ömsesidighet! Föreläsare: Pelle Ullholm 
och Kerstin Isaxon, RFSU 
 
 
16 - Basprogrammet med tillhörande gruppspår – Utbilda 
hela arbetsplatsen om våldets negativa hälsokonsekvenser 
och barns rätt till stöd och behandling

Åldersövergripande arbete 
Våld mot barn är relativt vanligt och utgör en risk för hälsopro-
blem. Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt att få stöd och 
behandling vid våldsutsatthet. Detta förutsätter att de yrkesverk-
samma har kompetens att upptäcka våld och agera.  Barnafrid 
har tagit fram Basprogrammet, en webbaserad utbildning om 
våld mot barn. Föreläsare: Jannes Grudin, Barnafrid – Nationellt 
kunskapscenter om våld mot barn  
 
 
17 - LÖSA! Lösningar för delaktiga och trygga barn

Åldersövergripande arbete 
LÖSA! är en metod med ett starkt barnrättsperspektiv inom 
socialtjänstens barn och unga.  Vi har ett förhållningssätt där vi 
förenar barnfokus med lösningsfokus. I LÖSA! arbetar vi med att 
göra barn delaktiga på riktigt i kombination med att i samverkan 
hitta lösningar för barns trygghet och skydd. Vi kommer att be-
rätta om metoden och ge exempel på verktyg för att möjliggöra 
barns rätt till verklig delaktighet i enlighet med Barnkonventio-
nen. Föreläsare: Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, Göteborgs 
stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - Response-Based Practice – Ett verktyg för att stärka 
och synliggöra barns motstånd till våld 

Åldersövergripande arbete 
Under tidsperioden 2010-2020 har 14 094 våldsutsatta barn 
vistats tillsammans med sin mamma på någon av Unizons kvin-
nojourer. Bakom varje siffra är ett barn med egna upplevelser 
av våld och eget behov av stöd och skydd. Vi presenterar hur 
Response-Based Practice kan användas som ett praktiskt verktyg 
i stödsamtal med våldsutsatta barn för att stärka och synliggöra 
barns motstånd till pappas våld mot mamma och barnet själv. 
Föreläsare: Tanja Hillberg, Lotta Molander, Unizon, Unizons 
barnnätverk, Kvinnojouren Huddinge 
 
 
19 - Schysst på nätet - hur vi främjar en god nätkultur och 
förebygger mobbning

Åldersövergripande arbete 
Stiftelsen Friends arbetar för en god nätkultur och för barn och 
ungas rätt till en barndom fri från våld och kränkningar. Barn 
skiljer inte på nätet och irl men i vuxnas värld är det två vitt skilda 
världar. Vi reflekterar över risker och skyddsfaktorer, presente-
rar verktyg och sätt att förhålla sig på digitala plattformar som 
främjar sunda relationer och förebygger mobbning, trakasserier 
och näthat. Under coronapandemin var många barn och unga 
helt hänvisade till digitala plattformar. Mer tid ökar risken för ut-
satthet i sig. Skolarbetet och fritidsaktiviteter flyttades ut på nätet 
och plattformarna öppnades upp för fler. Många av de naturliga 
skyddsfaktorerna, som närvaro av vuxna och stöd hemifrån, 
försvann. Och riskfaktorer som t ex utsatthet och social isolering 
ökade. I vårt seminarium delar vi med oss av våra nätundersök-
ningar, erfarenheter och lyssnar till vad barn och unga själva säger 
om sitt liv på nätet. Föreläsare: Amalia Mowafi, Maja Frankel och 
Calle Gustafsson, Stiftelsen Friends 
 
20. Placerade barn och ungs tillgång till hälso-, sjuk- och 
tandvård i Stockholms län

Åldersövergripande 
Barn och ungdomar i samhällets vård har sämre hälsa än sina 
jämnåriga och fortsatt hälsoproblematik även i vuxen ålder. I 
denna studie undersöks placerade barn och ungas tillgång till 
hälso- och sjukvårdsinsatser, tandvård och psykiatri. Vilken vård 
erbjuds? Hur fungerar samarbetet mellan socialtjänsten och 
hälso- och sjukvårdens aktörer? I rapporten används både akt-
material och intervjuer för att identifiera utmaningar och möjliga 
vägar framåt för att stärka placerade barn och ungas mående och 
tillgång till hälso- och sjukvård. Föreläsare: Baharan Kazemi, FoU 
Nordväst 
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21 - Hur förhindrar yrkesverksamma att flickor i Sverige 
utsätts för könsstympning? 

Inställt 
 
 
 

22 - Alla ungas rätt till psykisk hälsa och personlig utveck-
ling – stärkande arbete med unga i en hederskontext!

13-18 
Unga som lever med hedersnormer begränsas ofta i att kunna 
utveckla sin identitet och sitt eget liv, vilket även påverkan den 
psykiska hälsan negativt.  
Hur kan vi arbeta med att stärka målgruppens rättigheter och 
möjlighet till ett liv i frihet med en god psykisk hälsa? FreeZone 
Sweden ger en interaktiv föreläsning om hur du som yrkes-
verksam kan gå från teoretisk kunskap till att arbeta praktiskt 
med att förebygga hedersförtryck och stärka målgruppen samt 
främja den psykiska hälsan utifrån FreeZone Swedens metod 
Fria Zoner. Föreläsare: Johanna Salama, FreeZone Sweden.  
 
 
23 - Barnrättsdetektiverna – ett digitalt läromedel om 
barnkonventionen skapat tillsammans med barn

6-12 
Följ med på en rundtur i det upplevelsebaserade och kostnads-
fria läromedlet Barnrättsdetektiverna, som har skapats i samver-
kan med elever i åk F-3 och lärare! Vi visar hur de animerade 
barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo guidar elever genom 
läromedlet och delar ut detektivuppdrag, såsom att undersöka 
rätten att må bra i skolan. Eleverna skapar detektivrapporter 
och kan ge förslag på hur skolans arbete med rättigheterna kan 
stärkas. Rapporterna lämnas till ansvarsbärare. Föreläsare: Jenny 
Eriksson, Malin Fryknäs och Anna Strandberg, MR-piloterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - Handbok för barns delaktighet och inflytande

Åldersövergripande arbete 
Då barns rätt till delaktighet är en så central del av barnkonven-
tionen har UNICEF Sverige tagit fram en handbok kring barns 
rätt till delaktighet och inflytande. Syftet med handboken är att 
göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas 
och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv. Vuxna har ansvar 
och beslutanderätt för barn, men för att få rätt beslutsunderlag 
måste de inhämta barnets tankar och åsikter för att kunna fatta 
bäst beslut för barnet. Handboken har en bred målgrupp och 
den är tänkt att vara till stöd för alla vuxna, men särskilt de vux-
na som i sin profession arbetar med barn. Handboken ger ett 
teoretiskt ramverk kring värdet av att göra barn delaktiga samt 
belyser de utmaningar det kan innebära. Den ger också kon-
kreta tips på hur barn kan göras delaktiga, lyfter fram riktlinjer 
och förhållningssätt kring val av metod samt hur genomföran-
det kan göras på ett tryggt och inkluderande sätt. Panelsamtal 
med: Moderator är Jenny Strömstedt, journalist och UNICEF 
ambassadör, Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF 
Sverige, Johanna Lundqvist, gruppchef, socialtjänsten i Nacka 
kommun, Yasmine Djelloul, LSU-representant för Sverige i FN 
Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktig-
het (MFD), Flaktrim Hani, Projektledare, Unga Örnar, Maria 
Hernroth, Hållbarhetschef  Peab AB och Elever från Emanuel-
skolan, Sjöbo   
 
25 - Prövning av barnets bästa / Barnkonsekvensanalyser 
inom hälso- och sjukvården - Ett praktisk exempel

Åldersövergripande arbete 
Barnkonventionen som lag ställer högre krav på hälso- och 
sjukvården samt att FN:s kommitté för barnets rättigheter 
rekommenderar att prövning och analys av barnets bästa ska 
göras vid förändringar och frågor som rör barn. Under det här 
seminariet beskrivs arbetsprocessen och resultat av en prövning 
och analys gällande digitala vårdmöten inom hälso- och sjukvår-
den i Västra Götalandsregionen som blev högt aktuellt under 
Covid-19. Föreläsare: Godfried Van Agthoven Barnskyddsteam 
Västra Götaland, Karin Andersson, Regionala barnuppdraget 
Västra Götalandsregion 
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26 - BarnSäkert-2 – ett förebyggande samarbete för en barn-
dom fri från våld och försummelse

0-5 
Det är väl känt att barn som lever i familjer där det förekommer 
ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, extrem stress hos föräldrar-
na, missbruk eller våld löper större risk för att själva utsättas för 
våld och försummelse och för sämre fysisk och psykisk hälsa. 
BarnSäkert-2 är ett samarbete mellan Barnhälsovården och 
Socialtjänstens förebyggande verksamhet i Region Uppsala och 
har bedrivits som pilotprojekt vid åtta barnavårdscentraler (BVC) 
sedan 2019.  Det övergripande målet är att främja barns hälsa, 
förebygga ohälsa och minska risken att barn far illa. Genom att 
öka uppmärksamheten för psykosociala riskfaktorer och öka 
tillgängligheten i barnhälsovården för familjer som har särskilda 
behov eller riskerar sämre hälsa bidrar BarnSäkert-2 till en mer 
jämlik hälsoutveckling. Föreläsare: Steven Lucas, Maria Eng-
ström, Therese Norrman, Akademiska barnsjukhuset, Centrala 
barnhälsovården, Therese Skogh, Uppsala kommun och Dan 
Hammarström, Ekeby hälsocenter 
 
 
27 - Blöjfri tidigt – en rättighet för barn 

0-5 
Blöjfria barn presenterar en pilotstudie om förskolepersonalens 
syn på förskolans roll i blöjavvänjning. 
De senaste 50 åren har åldern då barn är torra nästan fördubb-
lats. Det ger ökad risk för både urinvägsproblem och förstopp-
ning, en viktig hälsofråga för små barn (artikel 3 och 24).  
Det är angeläget att finna vägar och former som leder till att barn 
i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvaran-
de. Föreläsare: Margareta Blennow och Ingrid Engdahl, Svenska 
OMEP, Therése Saksø, Svenska Enuresakademien 
 
 
29 - ”Inte konstigt att man mår dåligt”

13-18 
9 360 anmälda våldtäkterunder 2020, var tredje ung tjej uppger 
att hon blivit utsatt för sexualbrott, pandemi med distansstudier 
och en populärkultur inspirerad av porr där utseende är vad som 
räknas – inte konstigt att tjejer mår dåligt! Hör Unizon tillsam-
mans med en av våra medlemsjourer beskriva verkligheten för 
våra unga och våra politiska förslag för att förebygga den psy-
kiska ohälsan. Föreläsare: Hanna Nordberg och Julia Engström, 
Unizon, Storasyster 
 
 
30 - Barnrättslig forskning på hälsoområdet. En inblick i 
aktuell forskning från Barnrättscentrum

Inställt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 - De säger att vi inte rör på oss – Hur samhället kan ge 
barn bättre förutsättning för fysisk aktivitet 

Åldersövergripande arbete 
Det är välkänt att fysisk aktivitet har en tydlig koppling till den 
psykiska hälsan. Att ge barn förutsättningar för att kunna röra på 
sig i sin vardag är viktigt, inte bara för det enskilda barnet utan 
även för att bygga ett hållbart samhälle, idag och i framtiden. 
Dessutom vill 1 av 3 barn röra sig mer än de gör idag – så vad 
hindrar dem? Föreläsare: Elina Johnsson, socionom Bris 
 
 
32 - Forskning med fokus på barns rätt till hälsa genom 
främjande insatser, skydd och delaktighet 

Åldersövergripande arbete 
Forskargruppen ChiP vid Mälardalens högskola presenterar 
forskningsprojekt som syftar till att bidra till och stärka kunskap 
gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik 
hälsa. Presentationen berör såväl en kunskapssammanställning 
inom området barns rätt till hälsa och delaktighet som empiriska 
forskningsprojekt som fokuserar olika grupper av barns rätt till 
hälsa och delaktighet i varierande kontext. Föreläsare: Emmie 
Wahlström, Maria Harder och Lena Almqvist, Akadmin för Hälsa 
Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola 
 
 
33 - Får man älska en förälder som har mördat? 

Åldersövergripande arbete 
160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samti-
digt saknar ca 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn 
med frihetsberövad förälder. Vems ansvar är det att fråga barnet 
hur hen mår utifrån att hens förälder är i fängelse? På vilket sätt 
påverkas barns psykiska hälsa och välmående? Vad säger barnen 
själva och vad hoppas de på i framtiden?  
Föreläsare: Ida Storm Mukwana Erikshjälpen, Line Fuchs Rädd-
ningsmissionen och Madelein Kattel BUFFF Sverige 
 
 
34 - Första året med pandemin – Hur har pandemin påver-
kat barns mående och utsatthet? 

Åldersövergripande arbete 
Pandemin har tveklöst inneburit samhällsförändringar som påver-
kat barns vardag och som inneburit påfrestningar för många. Det 
har särskilt drabbat barn som redan innan befann sig i en utsatt 
situation. Ta del av Bris årsrapport som baseras på 31 500 kura-
tiva samtal med barn under 2020 och som lutar sig mot aktuell 
forskning och rapporter om hur pandemin har påverkat barns 
mående och utsatthet i hemmet under året. Föreläsare: Magnus 
Jägerskog, generalsekreterare Bris 
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35 - Långvariga effekter av Covid-19 hos barn och ungdo-
mar- vad har vi lärt oss och vad behöver vi göra?

Åldersövergripande arbete 
SARS-Cov-2 är ett nytt coronavirus som infekterar både vuxna 
och barn. Barn blir oftast lindriga sjuka och endast ett fåtal barn 
behöver sjukhusvård. För en grupp barn förefaller dock Covid-19 
infektion kunna ge långvariga symptom. Pandemin påverkar 
barns hälsa och mående ur flera aspekter och det är viktigt att 
detta utreds och resurssätts på ett adekvat sätt så att det inte 
hamnar i skuggan av vuxensjukvårdens utmaningar. Föreläsare: 
Li Villard, Malin Ryd Rinder och Lena Anmyr, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus 
 
 
36 - Våld och vårdnad

Åldersövergripande arbete 
Domstolarna dömer till gemensam vårdnad — även då pappan är 
dömd för våld mot mamman, eller till och med mot barnen. Det 
visar Roks rapport ”Våld och vårdnad”, framtagen av forskaren 
Eva Diesen. Vad bör göras för att stärka skyddet för barn?  
Föreläsare: Eva Diesen och Jenny Westerstrand, Roks 
 
 
37 - Det är mitt liv - om sambandet mellan barnmisshandel 
och att inte få välja sin framtida partner

13-18 
I den här föreläsningen har vi tänkt utgå från rapporten ”Det 
är mitt liv - om sambandet mellan barnmisshandel och att inte 
få välja sin framtida partner” som visar att ungdomar som inte 
själva får välja framtida partner är starkt kopplat till alla former 
av barnmisshandel och de mår dessutom mycket sämre än andra 
barn. Var femte har mått så dåligt att hen försökt ta sitt eget liv. 
Föreläsare: Carolina Jernbro, Karlstads universitet, Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset och Anneli Moini, Nationella kompetenstea-
met, Länsstyrelsen Östergötland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - Upplevt stöd från familj, skola och vänner bland elever i 
samhällsvård.

13-18 
Ungdomar i samhällsvård har välkända högre risker för sämre 
hälsa. I denna studie undersöktes faktorer som ofta föregår och 
påverkar hälsa, där elever i samhällsvård jämförs med elever som 
bor med sina föräldrar. Resultaten visar tydliga skillnader även 
efter kontroll av bakgrundsfaktorer som ålder, kön och födelse-
land. Föreläsare: Rikard Tordön, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
Linköpings universitet 
 
 

39 - Ett möte mellan forskning och praktik

Åldersövergripande arbete 
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har 
publicerat ett tiotal rapporter som handlar om social barnavård. 
På seminariet summerar vi den kunskap som SBU sammanställt, 
både vad gäller vad som fungerar bättre och där vi saknar kun-
skap. Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kom-
petenscenter barn- och unga i Stockholms stad, kopplar SBU:s 
forskningsresultat till hur de kan omsätts i praktiken. Föreläsare: 
Therese Åström och Erik Nordstrand, SBU Stockholms stad 

 
 
40 - Vad tänker ungdomar i Östergötland om Coronapande-
min, psykisk ohälsa och hur man vill söka vård? 

13-18 
I Östergötlands ungdomsenkät Om mig 2020 fick ungdomarna 
möjlighet att svara på om Coronapandemin påverkat dem och 
även beskriva på vilket sätt de påverkats. Svaren visar att ung-
domarna påverkats både negativt och positivt på många olika 
sätt, t ex genom skolrelaterade förändringar, minskade sociala 
kontakter och inställda fritidsaktiviteter. Ungdomarna har också 
fått beskriva hur de vill söka vård och vad de tror att psykisk 
ohälsa beror på. Föreläsare: Hanna Henriksson och Emma Hjälte, 
Region Östergötland 
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41 - DIG Child ett digitalt metodverktyg för ökad delaktighet 

Åldersövergripande arbete 
Inom forskningsprojektet Digitala verktyg för ökad delaktighet 
i barnutredningar (DIG Child) har vi utvecklat en digital por-
tal som innehåller möjligheter för barn i olika åldrar att delge 
sitt perspektiv på sin sociala situation och hälsa med hjälp av 
en läsplatta eller dator. Forskningsprojektet DIG Child görs i 
samarbete med Mälardalens högskola och Kungsörs kommun 
och är finansierat av Forte. Idén till det digitala verktyget kom 
från barnutredargruppen i kommunen som hade identifierat 
barns perspektiv på sin hälsa och sociala situation som spar-
samt förekommande i socialtjänstens utredningar. Syftet med 
DIG Child projekt är att öka barns delaktighet i socialtjänstens 
barnutredningar genom att föra in ett digitalt verktyg som barn 
kan använda i utredningssamtalen. Föreläsare: Gunnel Östlund, 
Mälardalens högskola  
 
 
42 - Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan, ett utökat 
hembesöksprogram.

0-5 
I en tid av oro och social distansering har Växa Tryggt utgjort en 
fast punkt och ett stöd i föräldraskapet för förstagångsföräldrar. 
Familjens närmsta nätverk har inte kunnat vara fysiskt närvaran-
de för att avlasta och många föräldrar har ett stort behov av att 
diskutera frågor kopplade till sitt barns hälsa och den nya rollen 
som förälder. De tvärprofessionella besöken via Växa tryggt har 
då än mer än tidigare utgjort en trygghet för föräldrar. Föreläsare: 
Anna-Maria Troedsson, Projektledare Skånes Kommuner, Anna 
Maria Öhman BHV-sjuksköterska Team Solstrålen,  Caroline Ek-
strand Föräldrastödjare Team Ystad,  Cecilia Börjesdotter Randau 
Barnmorska Team Bjuv, Kristina Haggård Tandsköterska Oral 
Care, Elisabeth Mangrio Docent Malmö Universitet 
 
43 - Snacka om livet - ett koncept för att främja existentiell 
hälsa

13-18 
Snacka om livet (SOL) är ett utvecklingsarbete som syftar till att 
främja existentiell hälsa hos barn och unga.  Genom samska-
pande processer med ungdomar och professionella arbetar PART 
med att ta fram arbetssätt, metoder och material för att skapa 
förutsättningar för reflektion och samtal kring existentiella frågor 
på olika arenor där ungdomar finns. Föreläsare: Pia-Lotta Bylund 
och Hanna Burnesson, PART - Preventivt arbete tillsammans 
 
44 - Artikel 24 från ett tillsyns- och tillståndsperspektiv

Åldersövergripande arbete 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns till för dem som 
behöver vård och omsorg, det vill säga brukarna och patienterna. 
Varje år har IVO kontakt med 3 000 barn och ungdomar för att 
hämta in deras synpunkter. Deras berättelser speglar det som 
fungerar bra inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Men 
också det som inte fungerar bra. Med hjälp av tillsyn kan IVO bi-
dra till ett stärkt barnrättsperspektiv. Föreläsare: Sabina Wikgren 
Orstam, Emil Mesaros och Cina Seidefors Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 

45 - Folktandvården och Barnhälsovården i Region Uppsala 
hjälps åt med barn som uteblir 

Åldersövergripande arbete 
Uteblivande finns i alla åldersgrupper men män i åldern 15–25 
år och små barn med hög kariesrisk uteblir mer än andra. Under 
pandemin uttrycker många barnhälsovårdssjuksköterskor att det, 
inte oväntat, blivit uteblivanden och sena återbud. Mängden för-
svårar överblicken av vilka familjer som behöver extra stöd. Där 
kan samarbetet med Folktandvården ge ytterligare information 
om barnet och familjens stöd behov. Föreläsare: Kristin Mark-
man Folktandvården Uppsala och Martin Price, BOiU - barn-
rättsombudet i Uppsala 
 
 
46 - Samverkan för barnets rätt till hälsa

Åldersövergripande arbete 
Jönköping har en lång tradition att arbeta tillsammans för att 
kommunens barn och unga ska ha det bra – i skolan, på den fria 
tiden, i hälso- och sjukvården, i socialtjänsten. Mycket arbete ge-
nomförs i de enskilda verksamheterna, men ibland når vi längre 
genom samverkan. Ett förebyggande och främjande arbete för 
barns och ungas hälsa planeras och utförs i en samverkansstruk-
tur som funnits sedan 70-talet, med fokus på barnets hela liv. 
Föreläsare: Susanne Törnvall, Ilan De Basso och Lotta Randau, 
Jönköpings kommun 
 
 
48 - Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade 
en kris för barn, ungdomar och civilsamhället. 

Åldersövergripande arbete 
35 000 ensamkommande barn och 4 000 familjebarn sökte asyl i 
Sverige år 2015. Sveriges hantering av dem har utsatt dem själva 
och civilsamhället för svåra påfrestningar. I projektet ”Den onö-
diga flyktingkrisen” har vi samlat fakta och vittnesmål. Krisen, 
som uppkom efter 2016, hade aldrig behövt uppstå om Sverige 
agerat på ett annat sätt. Under seminariet presenteras även erfa-
renheter från 10 psykoterapeuters möten med ensamkommande 
unga flyktingar i kris. De totalt över 3000 behandlingssamtalen 
har givit en djup och bred insikt om de ungas situation och 
historia, hur de mår och hur de behandlas i asylprocessen och om 
barnkonventionens artiklar om flyktingbarn beaktas. Psykotera-
peuterna arbetar som professionella volontärer och möter också 
andra hjälpare i civilsamhällets flyktingarbete där allt lidande de 
mött gått under huden. Föreläsare: Ingrid Eckerman Stoppa 
utvisningarna till Afghanistan! Birgitta Göransson Skyddsvärnet i 
Göteborg och Solveig Freudenthal Etikkommissionen i Sverige 
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49 - Vilka utmaningar möter familjer som kommer på an-
knytning till ensamkommande barn ur ett barnfokus?

Åldersövergripande arbete 
För många ensamkommande ungdomar är det en stor dröm att 
få bo ihop med sin familj igen. Men i många fall leder familjeåter-
förening till ett stort ansvar för ungdomen och påfrestningar på 
familjerelationerna. Därför startar vi med stöd av Asyl-, migra-
tions- och integrationsfonden ett familjestärkande program för att 
stödja återförenade familjer i etableringsprocessen. 
Vi kommer att visa ett panelsamtal som diskuterar erfarenheter 
från SOS Barnbyars arbete med familjer som kommer på anknyt-
ning till ensamkommande barn. Föreläsare: Lady-France Mulum-
ba och Emma Sköld SOS Barnbyar 
 
 

50 - Pilotprojekt Liv & hälsa ung särskola

13-18 
Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. I ett pilotprojekt har 
Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro kommun 
arbetat med att anpassa enkätundersökningen Liv & hälsa ung 
för särskolans elever (www.regionorebrolan.se/livohalsaung). 
Pilotundersökningen genomfördes vintern 2021. Föreläsningen 
lyfter arbetet i projektet, resultatet från pilotundersökningen, 
projektutvärderingen samt hur resultaten ska användas framöver 
i arbetet för att främja en god hälsa för barn med funktionsvaria-
tion. Föreläsare: Linda Bååk Region Örebro län, Kristin Hinshaw 
Adamsson Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen, Sandra 
Boman Karlskoga kommun, Grundsärskolan 
 
51 - Vi måste börja prata om ODD/trotssyndrom! Om vikten av 
att få rätt stöd och behandling för barn med trotsproblematik. 

6-12 
ODD/trotssyndrom ställer höga krav på vuxenvärldens förmåga 
att möta barn med utagerande beteende. Vi vet idag att så många 
som hälften av alla barn med ADHD även uppfyller kriterierna 
för ODD/trotssyndroms-diagnos. De här barnen med familjer 
lever ofta under stark stress och många föräldrar står handfallna 
i en vardag fylld av konflikter.Men varför pratas det så lite om 
ODD/trotssyndrom? Och hur kan barnen som lever med ODD/
trotssyndrom bli hjälpta? Föreläsare: Klara Cederqvist, Riksför-
bundet Attention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - Barn och unga med funktionsnedsättning mitt i en pandemi

Åldersövergripande arbete 
Alla barn har påverkats av coronapandemin men för barn och 
unga med funktionsnedsättning har pandemin inneburit sär-
skilda utmaningar. Barn och unga med funktionsnedsättning har 
ofta fler och andra vård- och omsorgskontakter och uppföljning 
av pandemins effekter inom dessa områden är angelägen. Under 
seminariet berättar Myndigheten för delaktighet och Socialstyrel-
sen om hur pandemin och olika åtgärder med anledning av den 
har påverkat barn och unga med funktionsnedsättning. Förelä-
sare: Maria Melin och Karin Flyckt, Myndigheten för delaktighet 
och Socialstyrelsen 
 
 
53 - Hur kan vi skapa hälsosamma och inkluderande lär-
miljöer för alla elever? 

Åldersövergripande arbete 
Hur ser vi till att skolorna erbjuder trygga och hälsosamma lär-
miljöer för alla elever? Hög skolfrånvaro riskerar leda till psykisk 
ohälsa, med höga kostnader för både individ och samhälle. Det 
är därför viktigt att lärmiljöer utformas utifrån alla barns behov 
i skolan. I den processen behöver även barns röster blir hörda.
Vid seminariet beskriver och diskuterar vi förutsättningar för 
en samskapande process för utformning av trygga, hälsosamma 
och inkluderande lärmiljöer. Föreläsare: Tor Gustafsson, Diana 
Chafik och Maritha Sedvallson, Funktionsrätt Sverige, Astma- 
och Allergiförbundet 
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54 - Hållbar systematisk struktur för barnet bästa inom BUP 
Stockholm - ett inspirerande exempel

Åldersövergripande arbete 
Inom BUP Stockholm har vi skapat en övergripande struktur 
för att säkerställa arbetet med barnrättsfrågor. I strukturen ingår 
systematiska flöden, inbyggda stödstrukturer, uppföljningsmeto-
der samt sätt att samla in unga patienters synpunkter. Målet med 
strukturen är att barnrättsperspektivet ska komma in i föränd-
rings- och beslutsprocesser. Att unga patienter ska kunna få bästa 
uppnåeliga hälsa och utveckling utifrån deras rättigheter, att bli 
lyssnade på och att inte bli diskriminerade i någon aspekt. Förelä-
sare: Janine Semius, Barn- och ungdomspsykiatrin Stockholm 
 
 
 
55 - Stöd för att kunna ge barn med flerfunktionsnedsätt-
ning förutsättningar till god hälsa

Åldersövergripande arbete 
Barn med flerfunktionsnedsättning är beroende av sin omgivning 
för att tillgodose sina grundläggande behov och för att få tillgång 
till den omvårdnad som behövs för att uppnå bästa möjliga 
hälsa och välbefinnande. Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
presenterar två områden som utvecklats som stöd i det speciella 
föräldraskap det innebär att vara förälder till barn med omfat-
tande funktionsnedsättningar; Första tiden och Leva livet medan 
det pågår. Föreläsare: Maria Blad, Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga 
 
 
56 - Barn, sexuella övergrepp och pandemin.

13-18 
I föreläsningen barn, sexuella övergrepp och pandemin redogör 
ECPAT Sveriges generalsekreterare Anna Karin Hildingson 
Bokvist och seniora barnrättsrådgivare Sophie Josephson för kon-
takterna med barn och unga under året med covid-19. Utöver de 
barn som har kontaktat ECPAT Stödlinje för stöd, råd och hjälp 
med nedtagning av egenproducerat sexuellt kränkande material 
har ECPAT genomfört två digitala undersökningar om spridning 
av nakenbilder där tusentals barn bidragit med sina upplevelser 
och erfarenheter. Vilka strategier har barn när de får oönskade 
kontakter från andra barn och vuxna och hur upplever de sina 
möjligheter att söka stöd och skydd från sina vårdnadshavare? 
Föreläsare: Sophie Josephson, Anna Karin Hildingson Bokvist, 
ECPAT Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57- Efter våldet – Stärkta rättigheter för barn i skyddat 
boende

Åldersövergripande arbete 
Projektet Efter våldet utvecklar och utvärderar en arbetsmodell 
för att sätta barnet i skyddat boende med dess rättigheter i fokus. 
Där barnet har rätt till delaktighet, skydd, stöd och behandling. 
Projektet är finansierat av Europeiska Unionens program för 
Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020). 
Deltagande organisationer är Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, Ersta 
Sköndal Bräcke högskola och Barnafrid. Projektet kommer att 
utveckla, pilota samt utvärdera en arbetsmodell som strävar efter 
att stärka barnets rättigheter i skyddat boende med förbättrat 
välmående och hälsa som resultat. Föreläsare: Natalie Söderlind 
Barnafrid Nationellt kunskapscenter om våld mot barn och  Jose-
fine Paulsen Rädda barnen 
 
 
58 - Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld

Åldersövergripande arbete 
Vad händer när ett barn som upplevt våld kommer till ett skyddat 
boende, och hur påverkar det barnets liv? Stadsmissionen och 
Bris vill lyfta barnens egna röster, våra reflektioner och aktuell 
forskning kring barnen som tvingas fly från våldet i sina hem. 
Dels för att se vad som krävs för att säkerställa barns rättighe-
ter, men också vad vi tillsammans kan göra redan idag för att 
förbättra situationen för dessa barn. Föreläsare: Sara Liljegren 
Sveriges Stadsmissioner och Malin Rekke, Bris 
 
 
59 - EDY-CARE-projektet. Innovativa metoder och verktyg 
för för att främja psykisk hälsa och välbefinnande samt ökad 
social inkludering av unga omsorgsgivare

13-18 
Att vara en ung omsorgsgivare kan medföra svårigheter i att upp-
nå målen i skolan, bidra till social exklusion och ohälsa. Ska dessa 
barn och ungdomar kunna utvecklas under förhållanden som 
främjar deras hälsa på bästa sätt behöver de identifieras och få 
hjälp. Syftet med EDY-CARE-projektet var att öka medvetenhe-
ten bland lärare och annan skolpersonal om unga omsorgsgivare 
(16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter 
och ökad social inklusion.  Föreläsare: Pauline Johansson, Rosita 
Brolin, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Linnéuniversite-
tet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
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60 - Childrens Program - ett förebyggande stödprogram 
för barn 7 - 12 år med ett starkt familjeperspektiv samt 
utbildning till ledare i metoden. 

6-12 
Föreläsning om innehållet i Childrens Programs fyra dagar, 
intervju med förälder och barn som genomgått programmet; 
vad de har lärt sig, hur deras relation är idag.  
Childrens Program lämpar sig bra för samverkan mellan 
behandlingshem, socialtjänst och stödgrupper. Klassrumsmeto-
den – en modell för skolan för att synliggöra målgruppen.   
Innehållet i ledarutbildningen presenteras samt ges det en 
inblick i den bok som är under produktion, där barn beskriver 
hur missbruket påverkat dem. Föreläsare: Lars Lewerth och 
Helén Olsson, Barnombudet i Uppsala län 
 
 
61 - Att bemöta barn och unga som riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa

Åldersövergripande arbete 
Att leva tillsammans med närstående som drabbats av PTSD 
kan vara påfrestande och barn som är anhöriga är särskilt 
utsatta. Barnen tvingas ofta ta på sig ett oerhört stort ansvar i 
familjen samt i kontakter med myndigheter och andra organisa-
tioner. Genom att lyfta barn och ungas egna röster vill vi belysa 
deras situation och frågar hur vi kan säkerställa att dessa barn 
får sina rättigheter tillgodosedda? Föreläsare: Josefin Aldegren, 
Emilia Öhberg och Daniella Karlsson, Svenska Röda Korset 
 
 
62 - Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i 
familjehem och HVB

13-18 
Knas Hemma: Ungdomsorganisationen för samhällsplacerade, 
har under tre år bedrivit ett Arvfondsprojekt i samarbete med 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. De har arbetat med att skapa 
en rättighetsutbildning till barn och unga i samhällsvård, som 
idag heter Rätt-ish Hemma. Projektet kommer att presenteras 
och en del av utbildningen som skapats är den hemsida som 
lanserades i år.  
Utbildningen Rätt-ish Hemma består av ungas röster i sam-
hällsvård kopplat till barnkonventionen. Ett av det huvudteman 
för utbildningen är ”Din hälsa och dina behov”, där de unga 
delat sina röster om deras erfarenheter under pandemin och 
kopplat till artikel 24. Dessa röster kommer att presenteras i 
samband med föreläsningen genom deras berättelser. Projektet 
Rätt-ish Hemma, belyser hur målgruppen samhällsplacerade 
har påverkats både under pandemin men även under barndo-
men. Föreläsare: Emiliya Larsson och Johanna Nordström, 
Föreningen Knas Hemma  
 
 
 
 

63 - Hur skapar SiS bättre anpassad vård för ungdomar med 
omfattande neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik?

13-18 
SiS startar under 2021 tre avdelningar för vård av ungdomar 
med omfattande neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik 
med olika kombinationer av autism, intellektuell funktionsned-
sättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt utagerande 
beteende.Lokaler, förhållningssätt och metoder anpassas efter 
målgruppens behov. Personaltätheten är högre och antalet vård-
platser färre.Förhoppningen är att skapa bättre anpassad vård 
för målgruppen med minskningar av exempelvis avskiljningar 
och vårdsammanbrott tillsammans med ökad nöjdhet och sam-
ordning av vården som följd.  
Föreläsare: Petter Marklund, Statens Institutionsstyrelse 
 
 
64 - Ung dialog – röster från placerade barn och unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

13-18 
Projekt Ung dialog arbetar för ökad delaktighet och förbättrad 
livskvalité för placerade barn och unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (NPF). I januari 2021 släpptes rapporten 
”Var ska jag hamna?” med de ungas egna röster. Under föreläs-
ningen kommer vi, utifrån de ungas erfarenheter besvara frågor 
som: Vad är viktigt för att kunna vara delaktig som placerad?  
Vad säger de unga att de behöver för att utvecklas och må bra? 
Vad har de för tips till professionen?  
Föreläsare: Fanny Eklund, Riksförbundet Attention 
 
 
65 - Stöd till barn och unga som lämnar placering i sam-
hällsvård 

Åldersövergripande arbete 
Vad händer när placering i samhällsvården upphör och hur 
klarar sig tidigare placerade barn när de ska lämna samhällsvår-
den och stå på egna ben? Barn och unga som lämnar placering i 
social dygnsvård riskerar i vuxen ålder psykisk och fysisk ohälsa. 
Detta seminarium handlar om Care Leavers och behovet av stöd 
för att öka målgruppens förutsättningarna till självständighet 
och självförsörjning som vuxna. Föreläsare: Rafif  Makboul och 
Lady France Mulumba, SOS Barnbyar 
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66 - Det är alltid okej att vara den man är!

Åldersövergripande arbete 
Det saknas idag kunskap om barn och unga transpersoners 
erfarenheter, tankar och perspektiv om sin situation och sina 
levnadsvillkor. Det samma gäller för barn och unga med in-
tersexvariationer. Barnombudsmannen har under 2019-2021 ar-
betat med ett regeringsuppdrag där vi insamlat barn och ungas 
egna erfarenheter av att vara ung transperson respektive barn 
och ungas erfarenheter av att leva med en intersexvariation. 
Vi har också lyft barn och ungas egna perspektiv kring vilka 
faktorer som varit stärkande och stödjande för barnen och 
ungdomarna i deras erfarenheter.  Föreläsare: Elisabeth Dahlin, 
Barnombudsmannen  
 
Enligt rapporten Olika verkligheter – Unga hbtq-personer om 
sina levnadsvillkor är den självrapporterade allmänna hälsan 
hos unga hbtq-personer i Sverige sämre än för andra unga. 
 
 
67 - När de unga visar vägen 

13-18 
Föreningslivet är en fantastisk plattform för nya möten och 
skapar viktiga förutsättningar för barns psykiska och fysiska 
hälsa. Få föreningar har dock en organisation där det är lätt 
och självklart att börja, oavsett ålder. I Lemonade IF har unga 
själva skapat just dessa förutsättningar där alla som vill kan vara 
med. Lemonade visar på ett helt annat slags medbestämmande 
än det vi vuxna erbjuder unga i föreningar. Föreläsare: Emma 
Snelder och Annabel Snelder, Lemonade IF 
 
 
68 - Backa barnet - för bästa möjliga start i livet 

Åldersövergripande arbete 
Ystads kommun, Polisen och Region Skåne arbetar tillsam-
mans för att varje barn ska vara trygg, ha samma möjlighet att 
utvecklas och få stöd i tid. För att lyckas krävs långt utvecklad 
samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst ut-
hållighet. Utvecklingsarbetet har ambitionen att förändra både 
strukturerna för arbetet med målgruppen samt flytta fokus från 
respektive ansvarsområde till en gemensam nytta för barn och 
familjer. Föreläsare: Alexandra Hansson och Ulrika Kvarn-
ström, Ystad kommun, Polismyndigheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 - Barn gör barnrättsplan i Göteborgs Stad

Åldersövergripande arbete 
Unga berättar utifrån barns eget perspektiv hur man kan arbeta 
med att göra fler röster höra. Vad har fungerat bra och vad har 
fungerat sämre i processen att tillsammans med stadslednings-
kontoret ta fram en barnrättsplan/barnbokslut för Göteborg? 
Hur blev resultatet? Föreläsare: Heba Soualem, Mons Hovde, 
Charlie Arby, Edvin Johansson, Vera Zhang Göteborgs Stad, 
Ungdomsfullmäktige, Barnrättsgruppen samt Paula Aijmer, 
Göteborgs Stad 
 
 
70 - Barncentrerad AI - Risker och möjligheter för barns 
hälsa med artificiell intelligens.

Åldersövergripande arbete 
Artificiell intelligens (AI) är en av vår tids stora utmaningar. 
Med avstamp i de möjligheter och risker för barns hälsa som AI 
innebär delar vi lärdomar från det unika pilotprojekt för UNI-
CEF som genomförs i samverkan mellan Lunds, Malmö och 
Helsingborgs kommun. Vi berättar om hur sverige bidrar till 
UNICEFs rekommendationer för skapandet av Barncentrerad 
AI, hur rekommendationerna användas i praktiken och varför 
det är viktigt att engagera sig nu. Föreläsare: Petter Wärnsberg 
Lund University Commissioned Education och Malin Larsson 
AI Sweden 
 
 
71. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga SOU 2021:34

Åldersövergripande arbete  
Hälso- och sjukvården för barn- och unga är ojämlik och 
fragmentiserad med många aktörer och olika huvudmän. Det 
skapar glapp och bristande samordning och svårigheter att på ett 
bra sätt följa barns och ungas hälsa och utveckling och att möta 
de vårdbehov som finns. Därför har regering och riksdag fattat 
tydliga inriktningsbeslut om en nära och tillgänglig vård för 
barn och unga i hela landet för att utreda hur vården kan möta 
barn och unga med psykisk ohälsa tidigt och samordnat och hur 
köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kan kortas. Fokus ska 
vara på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som en 
plattform för tidiga och samordnade insatser. Föreläsare: Peter 
Almgren, Särskild utredare Sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (S 2019:05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIER 

BARNRÄTTSDAGARNA
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B1 - Efter behov eller bekvämlighet? - Vilka barn ger vi 
våra insatser till, de som har störst behov eller dem vi 
råkar få i knät? 

14 sept kl. 15:45 – 16:45  
Åldersövergripande arbete 
De grupper som har störst risk att utveckla fysisk och men-
tal ohälsa brukar vara underrepresenterade i våra generella 
häslofrömjande insatser och i insatser för stöd och behandling. 
Föreläsare: Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
 
B2 - Barns rätt till kostnadsfri vård

15 sept kl. 14:05 – 15:05  
Åldersövergripande arbete 
Hur kan vi arbeta för att barns rätt till vård inte villkoras av 
barnets juridiska status och föräldrars betalningsförmåga? 
Asylsökande och papperslösa barn har rätt till kostnadsfri vård, 
liksom andra barn bosatta i Sverige. Däremot har inte alla barn 
i Sverige rätt till kostnadsfri vård. Att inte kunna betala för 
vården utgör ett reellt hinder för rätten till hälsa och gör vården 
otillgänglig ur ett ekonomiskt perspektiv.  
Föreläsare: Ida Gunge och Micaela Nilsson, Kunskapscentrum 
migration och hälsa, Region Skåne 
 
 
B3 - Inbjudan till samtal/barnrättssnack om papperslösa 
barns hälsa och levnadsvillkor

14 sept kl. 13:35 – 14:35  
Åldersövergripande arbete 
De papperslösa barn som vårdförmedlingen kommer i kontakt 
med lever ofta i fattigdom och har svårt att tillgodose sina 
grundläggande humanitära behov. Deras rätt till bästa uppnåeli-
ga fysiska och psykiska hälsa försvåras av de många riskfaktorer 
som präglar deras vardag. Hur kan vi skapa bättre levnads-
villkor för papperslösa barn och bättre förutsättningar för att 
tillgodose deras rätt till bästa uppnåeliga hälsa?  Föreläsare: 
Sofie Prick, Röda Korset avdelning Vårdförmedling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B4 - Behöver socialtjänsten skifta fokus från behov till rät-
tigheter?

15 sept kl. 13:00 – 14:00  
Åldersövergripande arbete 
Sveriges lagstiftning om FNs barnkonvention 2020, föregicks 
av forskningsstudier om hur barns välbefinnande tillgodoses i 
socialtjänstens hantering av familjekonflikter.  Studierna kartlade 
ärenden som rör barn som utsatts för våld, och barn som 
bevittnat våld i familjen. Kränkningar av barn i samband med 
familjekonflikter kan skapa allvarliga problem med anknytning 
till barnkonventionens artikel 24. Utredningen pekar på stora 
brister när det gäller barns rätt till omvårdnad och skydd i soci-
altjänstens handläggning. Föreläsare: Hetty Rooth, Mälardalens 
Högskola Forskargruppen ChiP 
 
 
B5 - Barn och ungdomar utsatta för våld i nära relation

14 sept kl. 14:40 – 15:40 
Åldersövergripande arbete 
Hur kan vuxna förstå, förklara och trygga barn som lever med, 
eller har levt med, våld i nära relationer? Barn och ungdomar 
drabbas hårt både av att uppleva, utsätta och utsättas av och för 
relationsvåld och barnen och ungdomarna behöver ges möjlig-
het till information och förståelse för sin situation. Föreläsare: 
Maria von Willigerode, Kvinnojouren Malva 
 
 
B6 - Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler 
barn i familjer med missbruk nås av stöd?

15 sept kl. 15:10 – 16:10 
Åldersövergripande arbete 
Barn i familjer med missbruksproblem löper mycket hög risk 
för fysisk och psykisk ohälsa och exempelvis att utsättas för 
våld. Trots det fick bara en procent av de drabbade barnen stöd 
2020. Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler barn 
ska nås av stöd? Vem har ansvar? Föreläsare: Mona Örjes, Junis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNRÄTTSSNACK
Live i Zoom den 14 eller 15 september. 

Exakta tider meddelas efter sommaren 

BARNRÄTTSDAGARNA
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BARNRÄTTSDAGARNA

Om Barnrättsdagarna

ARRANGÖR

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i socialt utsatta situationer. Vårt 
arbete utgår från barnkonventionen och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn ge-
nom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn- och ungdoms-
forskning, driver utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor. 
Utgångspunkt är forskning eller praktik som visar på angelägna förbättringsområden för barn i socialt utsatta situa-
tioner. Projektens syfte kan vara att utveckla ny kunskap eller nya metoder, men även att samla och sprida kunskap 
inom områden eller grupper av barn som inte uppmärksammats tidigare

Barnhuset är Sveriges näst äldsta stiftelse och grundades redan 1633 av Gustav II Adolf. Barnhuset leds av en 
styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen. Ledamöterna utses i regel för fyra år i 
sänder. 

www.allmannabarnhuset.se 
 
ANLÄGGINGEN 

Conventum Kongress
Barnrättsdagarna har sedan 2010 anordnats i Conventum och de senaste åren i Kongresshallen som har totalt 
1 470 sittplatser. För att alla ska få en angenäm konferens har vi valt att sätta ett maxantal deltagare till 1 200 
personer. 

Kongresshallen kan snabbt ändra skepnad tack vare att läktarna (gradänger) kan hissas upp i taket. På en timme 
förvandlas kongresshallen till bankettsal med scen för underhållning och uppvisningar. Kongressen består av 3 
plan med rymliga och ljusa foajéer. I direkt anslutning till kongressen ligger även Forum som är en utställnings-
hall på 500 kvm. Dessutom finns en väl tilltagen garderob samt loger på entréplan.
www. conventum.se

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt 
arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga 
barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga 
konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.
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DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs med livesändningar den 
14-15 september 2021 från Kongresshallen på  
Conventum i Örebro och seminarier som finns tillgäng-
liga i plattformen på tider som passar dig från den 14 
september till den 13 december 2021. 
 
 
INFORMATION KRING DET DIGITALA
- Logga in och titta på det du vill när det passar dig!
Barnrättsdagarna arrangeras exklusivt för alla er som är 
anmälda. Anmälda kommer få personlig inloggning där 
du kan skräddarsy ditt eget program, ladda ner material 
och få ut egen statistik på de föreläsningar du tittat på.
• Du kommer ha möjlighet att ta del av hela programmet 
och samtliga seminarier i den digitala plattformen. Alla 
föreläsningar kommer ligga kvar i tre månader så du 
kan ta del av allt så många gånger du vill, vid tider som 
passar ditt schema.
• Plenarföreläsningarna den 14 & 15 september kom-
mer livesändas. Det gör att du som deltagare kommer 
få en känsla av att vara på plats och kan ställa frågor till 
föreläsarna i realtid. Plenarföreläsningarna kommer sen 
att sparas i den digitala plattformen och ligga kvar så att 
du kan återvända eller titta vid ett annat tillfälle.
• Samtliga seminarier kommer att filmas och ligga uppe 
på den digitala plattformen under en tidsperiod på tre 
månader. Du behöver med andra ord inte längre välja 
bara ett seminarie per pass. Du kan se alla om du önskar 
och fritt välja det som passar ditt intresseområde. 
• Det kommer finnas möjlighet att chatta med föreläsare 
och andra deltagare för de som önskar. 
• Du väljer själv hur synlig och interaktiv du vill vara i 
den digitala plattformen eller om du vill vara helt ano-
nym.  
• Alla som tittat/medverkat med personlig inloggning 
kommer kunna erhålla statistik på de föreläsningar och 
seminarier som hen tagit del av. 
• Utställarna kommer ha digitala utställarplatser där du 
kan chatta med utställarna och ta del av deras material 
och innehåll. 

KOSTNAD

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna är:  
2 600 kr ex. moms per person.
Studenter betalar 500 kr inkl moms. OBS! endast 
ett begränsat antal platser. 

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och görs online på  
www.barnrattsdagarna.se. Om du får förhinder har 
vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan 
skicka en annan representant. 
 
 
UTSTÄLLARE

Kostnad: 7 000 kr ex moms 
 
Då ingår inloggning för 1 person. Blir ni fler än 1 utstäl-
lare tillkommer en kostnad på 1 500 kr/person och 
innefattar de seminarier och föreläsningar som ingår i 
konferensen.  
 
Anmälan sker via barnrattsdagarna.se  
Se fliken Utställare på barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. GDPR 

I och med att du anmäler dig till konferensen  
kommer dina personuppgifter att förvaras i en  
databas i enlighet med dataskyddsförordingen (GDPR). 
   

FRÅGOR 

Gällande program och innehåll var god kontakta:  
Susanne Björk, projektledare Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Gällande din anmälan och/eller hotellbokningar var god 
kontakta Meetagain:  
barn2021@meetagain.se

Praktisk information

BARNRÄTTSDAGARNA

DIGITAL  
KONFERENS 
MED START

14 SEPTEMBER  
2021
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