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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget penge
til et 2-årigt samarbejdsprojekt, hvor Kræftens Bekæmpelse er
projektejere og Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte og
Københavns Kommune er samarbejdspartnere.
Projektets overordnede formål er at forbedre trivslen hos
børn og unge med en alvorligt eller livstruende syg forælder.
Dette gøres gennem udvikling og afprøvning af en model for
kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, som sætter
personalet i stand til at håndtere børn som pårørende på
hospitalet. Modellen kan på sigt støtte sundhedspersonalet på alle
landets hospitaler i at identificere behov og sikre aldersvarende
hjælp til pårørende børn og unge (0-18 år).
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Neuroanæstesiologisk
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Rigshospitalet
Gynækologisk-Obstetrisk
Afdeling G, Herlev Hospital
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børn i alderen 0-18 år oplever hvert
år, at deres mor eller far bliver indlagt
med en alvorlig sygdom.

KONTAKTPERSONER
MANUAL OG UNDERVISNING
Kristine Halling Hansen, cand. scient.
san. publ. Ansat i Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Rigshospitalet.

Tlf.: 35 45 58 40
E-mail: khan0388@regionh.dk

UNDERVISNING

Undervisningen udføres af Tværfagligt
Videnscenter for Patientstøtte og sigter mod
at styrke sundhedspersonalets kompetencer
i mødet med de pårørende børn og
deres forældre. Dette gøres gennem
udvikling og afprøvning af en manual og
et undervisningsforløb. Yderligere vil der
på de deltagende afdelinger tilknyttes en
pædagogisk konsulent, der kan tilkaldes i
situationer, hvor personalet har at gøre med
særligt sårbare familier/børn.

EVALUERING

Evalueringen er kvalitativ og består af
feltarbejde, observationer og interview på
de deltagende afdelinger. Evalueringen
er procesorienteret og vil løbende give
input til udvikling af undervisningen og
manualen. Den gennemføres af Projekt
OmSorg, Kræftens Bekæmpelse.

EVALUERING & PROJEKTANSVARLIG
Annemarie Dencker, cand. mag. i
pædagogik og antropologi. Ansat i
Projekt Omsorg, Kræftens Bekæmpelse.

Tlf.: 35 25 75 46
E-mail: ade@cancer.dk
PÆDAGOGISK KONSULENT
Gitte Frydendahl Stark, pædagog, cand.
pæd. og supervisor. Ansat i Klinik for
Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet.
Kan kontaktes i situationer, der
involverer særligt sårbare børn og
børnefamilier (hverdage mellem 9 og
15).

Tlf: 30 96 83 61
E-mail: gsta0004@regionh.dk
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ILLUSTRATIONER CHRISTINA RASMUSSEN

Projektet har fokus
på at vejlede sundhedspersonalet
om deres rolle, når en alvorligt syg
patient har børn. Gennem en manual og et
undervisningsforløb oplæres personalet i at hjælpe
alvorligt syge patienter med at støtte deres børn, samt
i selv at tale med patientens børn. Manualen giver konkret
viden om børns forståelsesniveau, børns krise-/sorgreaktioner
og akutte reaktioner samt kommunikation med og støtte til
børn. Derudover indeholder den en konkret samtalemodel, som
sundhedspersonalet kan anvende, så det sikres, at de systematisk
får afdækket pårørende børns behov og netværk og giver forældrene
råd og vejledning på baggrund af dette. Undervisningen supplerer
manualen, bl.a. gennem øvelser og refleksion. Projektet bidrager til,
at pårørende børn mødes af en uddannet sundhedsprofessionel,
som kan tilbyde både børn og forældre kvalificeret støtte og
vejledning. For sundhedspersonalets vedkommende giver
projektet en faglig kvalificeret ramme for, hvordan de
bedst muligt støtter pårørende børn i en svær situation.
Dette vil formentlig betyde en lettelse i det daglige
arbejde for sundhedspersonalet, som ofte er
hensat til egne vurderinger i en travl
hverdag.

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Afsnit 7621
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København
Telefon: 3445 7592
E-mail: rh-patientstoette@regionh.dk
www.regionh.dk/patientstøtte

