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BREV TILL VÅRDNADSHAVARE  

Ifylld blankett skickas till:                                                                       
Region Sörmland                                                                                                                     
Patientnämndens kansli 

                                                                                              611 88 Nyköping 
 

 

Ditt barn är huvudpersonen! 
Ditt barn är huvudpersonen när hen besöker hälso- och sjukvården eller tandvården.  
 
Barn har rätt att ställa frågor och tala om hur de vill ha det. De har rätt att vara rädda, ledsna, 
arga och nyfikna eller blyga. De har rätt att få hjälp och bli vänligt bemötta.  
 
Barns medverkan i behandlingen kan göra att den blir bättre. Som förälder kan du hjälpa till att 
bevaka att ditt barns rättigheter respekteras.  
 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att bli lyssnade på och att få säga sin mening om det 
som gäller hen. Patientnämnden har till uppdrag att ta hänsyn till barnets perspektiv. Barnets 
upplevelse är viktig för att göra vården bättre utifrån barns behov.  
 
Om du tror att ditt barn, i förhållande till ålder och mognad, skulle vilja berätta om sin upplevelse 
av det som hänt, får du som vårdnadshavare gärna prata kring situationen och skriva ner det ni 
pratat om på baksidan av denna blankett.  Ditt barns synpunkter kommer då att skickas till 
vården.  
 
Du som vårdnadshavare behöver ge ditt medgivande till att patientnämnden får handlägga 
ärendet. Du kan också själv framföra eventuella synpunkter. Använd blanketten ”Synpunkter 
och klagomål till patientnämnden” som finns på www.regionsormland.se/patientnamnden.  
Skicka båda blanketterna till patientnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.regionsormland.se/patientnamnden
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Du som barn är huvudpersonen i ditt liv! 
Vi önskar att du som är ett barn hjälper oss att förstå din upplevelse av det som hänt. Skriv ner 
som du tycker eller prata med en vuxen som kan skriva ner det du berättat om. 
 
Om du svarar på frågorna hjälper du oss att förstå hur vi vuxna kan bli bättre på att möta dig  
och andra barn i vården. 
 
Jag heter: ________________________________________ 

Hur tyckte du ditt besök var i sjukvården eller tandvården? 
 

  Hur kunde besöket ha blivit bättre för dig? 

 

                     Tack för att du berättade!  

Diarienummer 
Fylls i av handläggare på patientnämnden 
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