
Barn och ungdomar som närstående till svårt sjuka på Thorax 
Intensiven.(TIVA) 

Bakgrund 
Västra Götalandsregionen har arbetat fram riktlinjer avseende barnperspektiv som särskilt 
uppmärksammar barn och ungdomar vars föräldrar/vårdnadshavare drabbats av allvarlig 
sjukdom, skada eller död. Riktlinjerna är ett led i regionens strävan att efterleva FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Barns och ungdomars behov av omvårdnad, trygghet, 
information, råd och stöd ska uppmärksammas inom vuxenvården i samband med att 
närstående vuxen har drabbats av en allvarlig sjukdom, skada eller död. Historiskt sett har 
barn inte alltid varit välkomna på en intensivvårdsavdelning. Dom har då skiljts från sin familj 
under en kritisk och känslig fas. Även om detta har ändrats till att barn/ungdomar numera får 
komma in till en intensivvårdsavdelning, saknas många gånger kunskap för hur vi ska ta 
hand om barnen/ungdomarna och hur de ska informeras. Verksamhetschefen på respektive 
enhet har ålagts att ta fram en lokal handlingsplan med riktlinjer anpassade efter sin 
verksamhet. På Thoraxintensiven (TIVA) finns ett barn/ungdomsteam bestående av läkare, 
sjuksköterska, undersköterska och kurator. Riktlinjer och övrig information för 
Thoraxintensiven har tagits fram och finns tillgängliga på hemsidan.  
 
Syfte/mål 
Att tillvarata barns/ungdomars intressen och verka för deras bästa genom att starta ett 
tvärprofessionellt barn/ungdomsteam. 
 
Genomförande 
Utbildning och information har genomförts till all personal på TIVA. Teamet fungerar som en 
stödfunktion till personalen och arbetar efter de riktlinjer som tagits fram. Den fysiska miljön 
har förbättrats. Det finns numera (anhörigrum) med leksaker, mm att tillgå. Teamet 
samarbetar med sjukhuskyrkan, sjukhusskolan, lekterapin på SU, Centrum för barnets rätt till 
hälsa och GUCH -mottagningen med personal. GUCH (patienter medfött hjärtfel över 18 år). 
 
Resultat 
Projektet har lett till ett barn/ungdomsvänligt anhörigrum. Föreläsningar av läkare, kurator, 
personal från begravningsbyrå samt från Centrum för barnets rätt till hälsa har genomförts. 
Samverkan mellan undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator, samt patientkoordinator 
har ägt rum. Patienter erbjuds pre-operativt besök på Tiva med närstående inkluderande 
även barn/ungdomar. Dessa senare får nu en åldersanpassad information och erbjuds 
enskilt läkarsamtal om behov finnes.. 
 
Slutsats 
Vi tror på att förebygga ohälsa genom att i det kliniska vårdarbetet se och bemöta 
barn/ungdomars behov som närstående.  
 
TIVA`S Barn och ungdomsteam 
Monica Andersson Usk, Barnrättsombud, Maria Modig Ssk, Klaus Kirnö Narkosläkare, Per 
Nellgård Narkosläkare, Kristina Swärd narkosläkare, Vicenzo Lepore Thoraxkirurg, Hans 
Lidén Thoraxkirurg samt Lena Friedrich Kurator. 

 

 

 

 


