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IVO finns till för patienter och brukare

• Genom tillsyn och tillståndsprövning 
ska IVO bidra till en vård och omsorg 
som är säker, har god kvalitet och 
bedrivs i enlighet med lagar och 
andra föreskrifter.



Barnets rätt till delaktighet 

består av olika delar

• Rätten till information 

• Rätten att komma till tals och bli 
lyssnad på. 

• Rätten till inflytande utifrån ålder och 
mognad.



Epistemisk orättvisa:

Att behandlas orättvist som kunskapssubjekt

• Att, på grund av grupptillhörighet, 
oförtjänt uppfattas som mer eller 
mindre trovärdig.

• Utsatta grupper riskerar att 
uppfattas som mindre trovärdiga.

• Forskning visar att professionen 
brister.



Vad kan vi göra? Jag är ju 
professionell, 
jag har inga 
fördomar!

Nja, alla har faktiskt 
fördomar. Det 

professionella är att 
vara medveten om 

dem.









Vi bygger ett ordmoln

• Gå till Menti.com

• Ange koden 1223 0084

• Ange ett ord. Vill du lämna fler kan du 
skicka in flera svar. 

• Svaren är anonyma och syns direkt på 
skärmen
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Vilket ord beskriver det du fångat upp? 
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