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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

Dialogdag 8 november - Bästa sätten 

att lära sig av barn och ungdomar. 

Anteckningar vid borden 

Deltagare 

Behandlare, socialtjänst, psykiatri, påtryckare, politik, fritid, idrott, stab, fastighet, 

samhälle och ansvariga vid barnverksamhet.  

Grupperna fick svara på frågorna: 

1. Är det något av de exempel du hörde nyss som skulle fungera i din verksamhet?  

2. Vad och hur skulle det kunna se ut?  

Diabetesslingan  

Jag planerar – habiliteringen 

Skolfastigheter: Pratar med barn om hur de upplevt fuktskador, hur upplevde de 

evakueringen? Hur kan vi förbättra processen? Barnen tyckte att de fått för lite info, fick 

dels via media en uppfattning att det var farligt att vara där.  

Planerar att ta fram informationsfilmer-infobubblorna skulle kunna vara en idé för det.  

Hur kan vi lyssna in hur barnen vill ha det i skolmiljön.  

Omsorgsstöd: Massa bra verktyg för att kommunicera med barn som ska få stöd i 

hemmet.  

Närvårdskoordinator: Inspirera verksamhetschefer som kan ta med sig idéerna 

vidare.  

KLK soc enhet: Viktigt att inte tappa kopplingen till praktiken. Mycket intressant av 

inspireras av.  

Barn som anhöriga till patienter: Hur informera barn om vad de kommer att möta 

på avdelningen. Använda filmer. Utvärdera efter besök-hur blev det? 

Intensivvårdssammanhangen går inte att förbereda  

Fritidspedagog: Jag planerar (pärmen) skulle vara bra att ha digitalt, bra stöd och 

väcker idéer hos barnet. Kan användas hemma också.  

Fritidsledare: Lätt att ha kontakt med föräldrar, oftast handlar det om saker som gått 

fel.  

http://www.boiu.se/
https://boiu-my.sharepoint.com/personal/marten_markne_boiu_se/Documents/0%20Göra%20nu/boiu@boiu.se


 

  

 

Allmän feedback från samtliga deltagare  

• Allt som hjälper barnet att kommunicera. Har inte betydelse vem som kommit på 

idén, barnet i fokus. Man ska ge barn tid och vuxna ska ha tålamod för barn, inte 

bara skynda på. Barnen behöver träna på att uttrycka sig och vilka saker man 

kan tycka till om (sina rättigheter, Barnkonventionen).  

• Låta patienten påverka planeringen.  

• Använda visuella hjälpmedel, till exempel bilder.  

• Föräldrar som förbereder sitt barn, och personal som skickar ut ett vykort till 

barnet, inför besöket eller andra aktörer, till exempel tjänstemän eller politiker.  

• Barnvänliga mötesrum.  

• Samverkan mellan kommun och region.  

• Samverkan mellan hemmet, behandlare och förskola/skola.  

• App/lapp som uppdateras kontinuerligt med en sjukdomsbild.  

• Slingan ska bli flerspråkig och med bilder.  

• Jag planerar (pärmen) skulle vara bra digitalt, bra stöd och väcker idéer hos 

barnet.  

• Slingan kan användas till mycket, strukturen och levande dokument är 

intressant.  

• Slingan ger ett förtydligande i syftet för behandlingen och urskiljer var och när 

ångesten finns.  

• Metoden i slingan är bra för konkret kunskap och mål. Patienten motiverar sig 

själv.  

• Digitalt material har andra förutsättningar och ger andra förväntningar än 

papper. Men det finns flera nivåer när material ska föras över från papper till 

digital form: enklaste nivån är att bara göra en pdf som går att läsa och fylla i på 

skärm, lättare att distribuera och hålla reda på; på nivåerna över det finns inga 

begränsningar (mer än tid och pengar). Både Slingan och Jag planerar tillkom 

spontant och efterhand, men om det ska göras digitalt material på en mer 

komplex nivå så är det en fördel att arbeta fram pappersmaterial och digitalt 

parallellt, och det kräver andra (externa) kompetenser.  

Dialogforum  

FINA-projektet 

Skolfastigheter: någon behöver hålla ihop arbetet med att lyssna av olika grupper. 

Politikerna vill ha ungdomsråd, men ungdomarna är inte så intresserade. Finns låsta 

föreställningar om former för dialog. Prova-på-dagar – att testa att ha en 

funktionsnedsättning t ex. Varit dålig representation bland politiker. Uppföljning – av 

nyproduktion t ex. Hur upplevs den, vad behöver vi tänka på till nästa byggnation?  

Omsorg: individnivå. Kommunicera. Kanske på affärsområdet – enheten. 

Biståndshandläggarnas del.   

Allmän feedback från samtliga deltagare 

• Dialogforum – borde vara självklart, men saknas ändå på de flesta ställen. 

Politiker vill ha dialoger, men får inte till det.  



 

  

 

• Viktigt med praktiska exempel, att levandegöra för beslutsfattare. Få 

återkoppling av beslut.  

• Fortfarande lite fast i hundraårig tanke om att det finns några som kan tänka ut 

vad som fungerar, och några som ska ”göra”. För långt ifrån beslutsfattare till de 

som påverkas av besluten, utförare och användare.   

• Vi tenderar att leta efter automatiserade system, men då missar vi ofta innehåll i 

synpunkter. Krävs lite mer engagemang.   

• Memo-röst är bra, får med olika nyanser.  

• Delaktighet måste sträcka sig längre än bara tyckande frågor från barnen 

(Dialogforum), vara med och ta ansvar också.  

• Dialogforum i psykiatrin, systematiskt arbete är viktigt.  

• Unga som pratar med andra unga.  

• Dialog forum motsvarande expertråd. Utmaning med vilka som deltar och hur vi 

väger det. Börja enkelt, i rådet sitter en vuxen med.  

• Inflytande på plats, bland annat patientforum.  

• Det är svårt att prata med unga i grupp som inte känner varandra och har olika 

utgångspunkter, svårt att få till en bra dialog. Behöver konkreta saker att prata 

om. Gruppdynamik och –psykologi viktig och svår.  

• Det behövs bra strukturer och vana vid att arbeta med barn med 

funktionsvariationer, och en behöver göra det många gånger för att det ska bli 

bra och för att en ska hitta de metoder som funkar för personerna, t ex timslånga 

webbenkäter svårt. Förberedelse a och o.  

• Problem när en liten grupp ska representera många. De med störst problem eller 

störst behov av förändring kommer inte till tals. Medelklass-svensson är lättast 

att nå. Vi behöver bli bättre på att uppsöka och ta reda på vilka behov som finns 

för att dialog ska vara möjlig (t ex åka runt och hämta ungdomar, ordna barnvakt 

på plats för syskon, viss typ av fika …)  

• Kan vara lämpligt att byta deltagare över tid för representativitet, men finns 

fördelar med att barn och unga får följa en lång process.  

• Alltid utgå från personen – vad behövs?  

Akutsjukvård – barnkonsekvensanalys fastighet  

Ungdomsråd för ensamkommande  

Omsorg: Trygghetsvandring vid vistelse på avlastningsboende eller kortis.  

Skolfastighet: Gör BKA mer och mer. Pilotanalyser har körts, t ex vid nyproduktion – 

viktig och bör vara naturlig del i processen. Finns ett funktionsprogram om hur 

lokalerna ska se ut/innehålla. Vore bra med trygghetsvandring i samband med att titta 

över funktionsprogrammet. Hur ska hygienutrymmen se ut för att barn och unga ska 

våga duscha, var ska toaletten ligga? Finns beslut om att det ska finnas ungdomsråd, 

men ungdomarna har inte velat komma.   



 

  

 

Allmän feedback från samtliga deltagare 

• Utmaning att använda sig av vad barnen och ungdomarna tagit upp i sina 

synpunkter. Behöver ibland tolka informationen. Fick med mycket relevanta och 

realistiska synpunkter.  

• Knivsta – närvårdskoordinator -Ungdomsråd varit på gång flera gånger. Var 

några engagerade ungdomar för något år sedan. I Liv och hälsa ung, ca 30 % som 

tycker att de inte kan påverka kommunen.   

• Lyssna, inte bara prata. Vilka beslut tas i politiken som är begripliga, alla är inte 

svensktalande.  

• Barns rätt att komma till tals.  

• Separat ambulansintag på barnakuten, kommer lämnas som initiativärenden till 

Regionfullmäktige från BBU (?).  

• Skicka med bild som förberedelse inför möte.  

• Trygghetsvandringen (sjukhus) bra, funkar för många olika grupper. Bra med 

barnkonsekvensanalys innan.   

• Barn måste med tidigt i processen när det fortfarande går att påverka, dyrare att 

göra det i fel ordning.  

• Dela erfarenheter, hur?  

• Personalen (sjukhus) har också viktiga erfarenheter.  

• Återkoppling till barn och unga viktig! "Det här påverkade ni, det här kunde vi 

inte genomföra därför att …" osv. Särskilt är det viktigt med återkoppling för att 

få barn att förstå att det som de sagt inneburit en möjlighet att påverka, det 

kanske de inte förstår annars.  

• Vi pratar under dagen på två nivåer: dels det enskilda barnets rätt att påverka 

sin situation (t ex sjukvård) och dels en grupps/ungdomsråds möjlighet att 

förändra situationen för en hel grupp. Det är väldigt olika saker. T ex har 

Barnombudsmannen (myndigheten) tagit bort ungdomsråd och istället utgår från 

barnets specifika erfarenheter och berättelser om sin verklighet: barnen får säga 

hur det är ist f vad de tycker.  


