NOBAB Sverige konferens
8-9/11 2018 i Uppsala
Barnets rättigheter i hälso-sjukvård – vad är nästa steg?
Barns och ungas rättigheter i hälso- och sjukvården har under senare år
stärkts. Den nya Patientlagen kom 2015 och i våras kom beslutet att
FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020.
Hur märker barn och unga av de ökade kraven på hälso- och sjukvården
som formuleras i Patientlagen?
Hur behöver vi förbereda oss inför att barnkonventionen blir svensk
lag?

Välkommen att anmäla dig till två givande dagar i Uppsala!

Torsdag 8/11 kl 12-17 i Stora Magasinet, Eklundshof
12.00-13.00

Lunch och registrering (registrering från kl. 11.30) – möjlighet att prata med utställare

13.00-13.10

Välkomna
NOBAB Sveriges ordförande Cecilia Holmgren

13.10-13.40

Barnrätt i hälso- och sjukvård - vad är vi bra på och vad borde bli bättre?
Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala

13.45-14.45

Att samtala med barn - presentation av Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för att stärka, utveckla
och säkerställa barnets rätt till delaktighet samt säkra kvaliteten i vården.
Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen

14.45-15.15

Kaffe

15.15-17.00

Unga patienter - vad gäller egentligen? Föreläsning och workshop med casefall.
Anna Gutniak, specialistläkare i ungdomsmedicin, Martin Price, barnrättsombud i Region Uppsala

19.00

Konferensmiddag på hotell von Kraemer

Fredag 9/11 kl. 8.30-15 i Stora Magasinet, Eklundshof
8.20

Reflektion

8.30-9.30

Tolk ur ett barnperspektiv, ny rapport från Socialstyrelsen.
Ingrid Fioretos, etnolog, forskare

9.30-10.00

Kaffe med smörgås

10.00-10.45

Hur barn och unga kan klaga på vården – rapport från Socialstyrelsens förstudie om
klagomålshantering i hälso- och sjukvården om hur man kan underlätta för barn.
Urban Nylén, leg läk, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen

10.50-11.50

Opratat.se – ett samtalsverktyg om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med
funktionsnedsättning.
Anne-Marie Stenhammar, utredare och utbildare

11.50-12.50

Lunch

12.50-13.10

Hur märker vi av ett ökat fokus på delaktighet i frågor som rör oss? Unga patienter reflekterar.
Frida Kristensson, expertrådet SUS och Kajsa expertrådet Uppsala

13.10-13.50

Kriterier för barnanpassad vård – presentation av genomförd pilot, en kollegial granskning av
barnsjukvård på SUS/Uppsala Akademiska.
Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala, Ann Elmqvist Fridh, enhetschef SUS

13.50-14.10

Kaffe

14.10-14.30

Metoder för delaktighet, videopresentation
Hester Rippen, verksamhetschef på Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederländerna

14.30-14.45

Reflektion – det här tar jag med mig i mitt fortsatta arbete!

14.45-15.00

Avslutning

Barnets rättigheter i hälso-sjukvård – vad är nästa steg?
Information
Lokal: Stora Magasinet på Eklundshof, Eklundshofsvägen 7, Uppsala www.eklundshof.se
Konferensmiddagen torsdag 8/11 äger rum på hotell von Kraemer, von Kraemers allé 26, Uppsala
Konferensavgift: 2 800 kr. Betalas in senast 5/10 till NOBAB Sverige plusgiro 210 87-2 eller bankgiro 54697024. OBS! Skriv namn och arbetsplats.
I konferenspriset ingår kaffe och samtliga måltider inklusive konferensmiddag exkl. dryck.
Boende: Det finns ett begränsat antal rum bokade på hotell vom Kraemer till rabatterat pris (1300:- inkl
frukost), uppge kod NOBAB2018: info@hotelvonkraemer.se eller
tfn 018-496 99 00.
Anmälan görs på NOBAB:s hemsida: www.nobab.se senast 5/10 2018. Bekräftelse skickas. Vid avanmälan
efter detta datum debiteras hela avgiften.
Frågor: info@nobab.se

Varmt välkomna!

Mer om föreläsarna!
Ann Elmqvist Fridh - enhetschef på Lekterapin, Skånes universitetssjukhus SUS, samt barnrättsstrateg inom
barnsjukvården, SUS. Styrelsen NOBAB. En av grundarna av "Nätverket för Barnanpassad Vård".
Anna Gutniak – specialistläkare i ungdomsmedicin, styrelseledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin
Ann-Marie Stenhammar - utredare och utbildare med fokus på barn med funktionsnedsättning och deras familjer.
Har ett särskilt intresse för hur goda möten mellan familj och profession skapas.
Britt-Marie Frost – barnläkare vid Uppsala Akademiska, Nätverket för barnanpassad vård
Cecilia Holmgren - ordförande NOBAB Sverige, specialpedagog vid enheten för Lekterapi och bibliotek, Drottning
Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg
- expertrådet Uppsala
Frida Kristensson - samordnare i expertrådet SUS
Hester Rippen - verksamhetschef på Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederländerna
Ingrid Fioretos - etnolog, arbetar med frågor som rör det tolkade mötet inom vård och omsorg. Är medförfattare till
Socialstyrelsens rapport Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård (2018).
Martin Price - barnrättsombud för Region Uppsala. Arbetar som rådgivare och pådrivare i barnrätt i Uppsala. Sedan
några år mestadels inom hälso- och sjukvård. Är nationellt engagerad i barnrättsfrågor inom 1177, SKL, Inera,
Socialstyrelsen med mera. En av grundarna av "Nätverket för Barnanpassad Vård". Arbetsgivare är föreningen
Barnombudet i Uppsala www.boiu.se
Tomas Jonsland - fil mag i socialt arbetet och utredare på Socialstyrelsen - med fokus på barns rättigheter, barns
delaktighet och kommunikation med barn.
Urban Nylén - leg läkare, Med Dr, Medicinskt sakkunnig, Enheten för patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Utställare och inspiratörer!
I samband med konferensdagarna så kommer ett antal utställare och inspiratörer. Ni har möjlighet att ta del av
deras material och information båda dagarna.
Mer information kommer!

