
Barn och ungdomar som 
närstående till svårt 

sjuka på TIVA (Thorax-intensiven) 
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     Maria Modig,Ssk 
                 Per Nellgård, Narkosläkare  
                 Klaus kirnö,Narkosläkare 
     Kristina Swärd Narkosläkare 
                         Vincenzo Lepore,Thoraxkirurg 
     Hans Liden,Thoraxkirurg 
     Lena Friedrich, Kurator 
 

 



Bakgrund 
”Barn och ungdomars behov av omvårdnad, trygghet, 

information, råd och stöd ska uppmärksammas inom 
vuxenvården i samband med att närstående vuxen 

drabbats av allvarlig sjukdom, skada eller död”. 
 

”Barn och ungdomar har i dessa lägen skiljts från sin 
familj under en kritisk och känslig fas. Många gånger 

saknas kunskap om hur man ska ta hand om dem 
och hur de ska informeras”. 

 
 På Thorax-intensiven (TIVA) har finns ett 

barn/ungdomsteam bestående av undersköterska, 
sjuksköterska, narkos och thoraxläkare och 

kurator”. 
 
 
 



 
Syfte och mål 

 
 
 

”Tillvarata barns och ungdomars intressen och verka 
för deras bästa genom att starta ett tvärprofessionell 

barn och ungdomsteam”. 
 
 



                    Litteratur Föreläsningar 
Narkosläkare; Maria 
Kock-Redfors 
Åldersanpassad 
information till barn och 
ungdom.  
Kurator; Inger Benkel 
Barn och Sorg i                            
olika åldrar. 
Begravningsentreprenör 
Gillis Edman 
Familjeberättelser. 
Barn/ungdomar och död/ 
begravningar. 
Margareta Nolbris 
Centrum för barns rätt till 
hälsa 

Utbildning  för personal 



Nätverk 

Sjukhuskyrkan 

Sjukhusskolan/ 
Lekterapin 
 

Patientkoordinator/ 
Transplantation 

Kurator 

 Dessa resurser kan vi erbjuda, beroende                                                               
på behov. 

Centrum för Barns 
rätt till hälsa 

GUCH 
mottagningen 
personal 
Östra 



       Barnvänligt besök 

Tack för besöket! 



Lek i väntrummet 

               Framtidens vårdpersonal 



Väntrummet är till för alla åldrar 



Barnfolder och Bamse till de små 



Samtal med våra kirurger 
Barnen är ofta nyfikna och har många bra 

frågor. 
Får man stora plåster här?  Opererar du? 



Trivsamt på patientsal 



En glass tröstar 
alltid.. 



 
Det är inte sorgen som är det största  

hotet mot barnets fortsatta liv.  
Det som hindrar dem  

från att uttrycka sin sorg,  
är vuxnas tystnad och rädsla. 
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Reaktioner vid död och sorg 
 



Barnens funderingar och frågor! 
 

Kalle: 6 år ”Mamma det är så bra att jag har mormor i mitt hjärta för då 
kan jag prata med henne när ja vill”                                                   
 
Emil: 5 år” Hur får man vingar när man blir en ängel? Växer dom ut från 
rumpan eller ryggen?” 
Mamma: Jag vet faktiskt inte. 
Emil: ”Men i ryggen fattar du väl, har du sett en ängel med vingarna i 
rumpan?” 
 
Elin: 8 år ”När pappa vaknar vad säger hand då?” Monica: Jag tror han 
frågar efter er barn! 
Elin:” Vad säger han sedan ?” Monica: Jag tror han frågar efter er 
farmor och farfar! 
Erik: 8 ”år ”Pappa har så många slangar, måste man sy  igen alla hål 
sedan? 
”Blöder han ifrån näsan? Det har jag också gjort, inget gott i halsen!” 
 



På knä för de 
små.. 



Lek i 
väntan.. 



Genomförande 
 

 Riktlinjer har arbetats fram för att passa den specifika 
verksamheten, sett ur ett barnperspektiv. 

 
 Samarbetet mellan all personal på TIVA och kurator, 

patientkoordinator har stärkts. 
 

 Nätverk med sjukhuskyrkan, sjukhusskola, lekterapin samt 
 Centrum för barns rätt till hälsa. 
 
 Den fysiska miljön har lett till ett mer barn- och ungdomsvänligt 

anhörigrum.  
 
 Utbildning och information har givits till all personal på TIVA 

 
 All information angående anhöriga/närstående har samlats och 

gjorts tydligare på TIVA`s hemsida. 
 

 Information till barn och ungdomar har åldersanpassats, enskilda 
läkarsamtal erbjuds. 

 
 Patienter erbjuds ett Pre-op besök med närstående inkluderar även 

barn/ungdomar. 
 









Amforas resa som lungtransplanterad 
till gymnasietjej. 



Alexander; akut sjuk, pumphjälp 
sedan hjärttransplanterad. -2009 



Några Tips! 
 Erbjud enskild åldersanpassad läkarinformation. 
 I första hand information ges av ansvarig personal, som är väl insatta patienten. 
 Tänk på att integriteten ! 
 Visa förståelse, öppenhet och att försöka lösa eventuella problem som kan uppstå. 
 Anpassa språket till ålder och mognad 
 Ibland är det flera familjer till patienten, vem får information? 
 Tänk på konsekvenserna av ditt handlande, lova inte mer än du kan 

hålla. 
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Slutsats 
 
”Vi tror på att förebygga ohälsa genom att i  
det kliniska vårdarbetet se och bemöta barn  
och ungdomars behov som närstående”. 
 
                                  TIVA s Barn och ungdomsteam 


	Barn och ungdomar som närstående till svårt sjuka på TIVA (Thorax-intensiven)
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Nätverk
	       Barnvänligt besök
	Bildnummer 7
	Väntrummet är till för alla åldrar
	Barnfolder och Bamse till de små
	Samtal med våra kirurger�Barnen är ofta nyfikna och har många bra frågor.�Får man stora plåster här?  Opererar du?
	Trivsamt på patientsal
	En glass tröstar alltid..
	Bildnummer 13
	Barnens funderingar och frågor!�
	På knä för de små..
	Lek i väntan..
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Amforas resa som lungtransplanterad till gymnasietjej.
	Alexander; akut sjuk, pumphjälp sedan hjärttransplanterad. -2009
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24

