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TIVÁs Barn/ungdomsteam:   
Monica Andersson, Usk, Barnrättsombud, Maria Modig, ssk,
Per Nellgård, Narkosläkare, Klaus Kirnö, Narkosläkare,
Kristina Swärd, Narkosläkare, Vincenzo Lepore, Thoraxkirurg 
Hans Lidén, Thoraxkirurg, Lena Friedrich, Kurator
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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 gångerfamilj 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) finns ett 
barn/ungdomsteam bestående av 

undersköterska,sjuksköterskor, läkare och kurator”.

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

Syfte och mål
”Tillvarata barns och ungdomars behov och verka för deras bästa genom

att starta ett tvärprofessionellt barn/ungdomsteam”.
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Dessa olika resurser kan vi erbjuda, beroende på behov.

Lek i anhörigrummet

Utbildning  för personal

Litteratur

På knä för de små...

Kirurgmöte”Får man stora plåster här?

Samtal mellan olika åldrar

En glass tröstar alltid...

Anhörigrummet är till för alla åldrar

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

Samarbete mellan all personal på TIVA har stärkts samt utökats med ett stort nätverk.

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 närstående har samlats och gjorts tydligare på TIVÁs hemsida.

TTeamet fungerar som stödfunktion.

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

Patienter erbjuds ett Pre-op besök med närstående, inkluderar även barn/ungdomar.
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