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Vilka arbetar med barn?

 Sjuksköterskor avdelningen

 Kontaktsjuksköterskor mottagningen

 Undersköterska avdelningen

 Kurator mottagning/avdelning

 Samt alla övriga på avdelningen/mottagningen. 



Hur arbetar vi med barn?



Uppmärksamma

Hur gör vi?

 Anhörigstöd i Docplus. 

Här finns övergripande styrande dokument om 

hur vi i Region Uppsala ska bemöta, dokumentera 

och hjälpa barn som anhöriga. 

(Handfasta råd till oss så vi kan skapa trygghet 

för barnet/barnen) 

 SOP i Docplus. 

Här står det hur vi på avdelningen ska bemöta 

och hjälpa barn som anhöriga





Screening på avdelningen



Screening på mottagningen

 Diagnosbesked

 Hälsobeskrivning via kontaktsjuksköterskor

 Läkaren ska fånga upp och dokumentera om 

det finns närstående barn. 



Dokumentera barn i Cosmic

Make Kurt, Lisa född 2008, Anton född 2010

AML



Öppna en GVP vid närstående, både barn och vuxna



Dokumentera i Cosmic vad som 

har givits för information

T.ex. Patienten har fått in 

informationsmappen om barn som 

anhöriga. 

T.ex. Orosanmälan är gjord till 

socialtjänsten. 

Utfört enligt SoL 14 Kap1§. 

T.ex. Barnet har fått in boken: 

När pappa blev Skallepär



Informationsmapp till patienter med barn 

som anhöriga
Kan ges av läkare, ssk, usk eller kurator



Vad gör vi mer på avdelningen?

Visa avdelningen och rummet för barnet/barnen (USK eller 

SSK) I anhörigstöd i Docplus står det hur man gör före, 

under och efter besöket.



Information/råd som ges 

till föräldrar och barn

 Vi erbjuder åldersanpassat 

läkarsamtal till 

barnet/tonåringen 

 Vi erbjuder ålderanpassad 

information t.ex. med hjälp 

av magnetbilder 

 Vi förmedlar kontakter 

efter önskemål t.ex. 

kurator, grupp för barn i 

sorg-zebragrupp och  

syskonstödjare

 Informationspärm på 

patientrummen

Docka

Sprutor/förband till egen 

docka/gosedjur.

Böcker

Broschyrer

Presenter



Vad kan vi ge vid behov?
DagbokenNär Annas syster 

blev sjuk

När pappa 

blev 

Skallepär  

Nästan precis 

som vanligt DockaBoktips



Information på andra språk

Barnen och sjukdomen finns på 

arabiska, engelska och spanska.

Att prata med barn om förälders 

sjukdom finns på engelska, arabiska, 

romani och somaliska.



Stöd

Hur gör vi?
• Kurator Andreas Torsman

a) Familjesamtal, med eller utan ssk

b) Föra barnen på tal

Hänvisa till:

• Elevvården på barnets skola 

Skolsköterska, kurator och psykolog

• Sjukhuskyrkan

• Syskonstödjare via barnsjukhuset

• Gruppverksamhet



Behandling

Hur gör vi?

• Hänvisa till husläkare

• Hänvisa till BUP



Tips



Magnetbilder



Frågor?



TACK FÖR OSS! 

Fråga oss gärna om det är något 

ni undrar över.

Sophia, Andreas och Kerstin


