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BAGGRUND OG FORMÅL
Dette projekt er et forsknings- og udviklingssprojekt, som har til formål at kompetenceudvikle udvalgte børne-/ungeansvarlige på hospitalsafdelinger til at yde den bedst kvalificerede
støtte til de børn, unge og forældre, som rammes af traumatiske hændelser som akut alvorlig
sygdom eller ulykke af livstruende karakter. I projektet er udviklet en handleplan samt et kursusforløb for udvalgte børne-/ungeansvarlige, der klæder dem på til at:
• Identificere børn og unge, som er i risiko for at udvikle alvorlige kriseog traumereaktioner som følge af en alvorlig hændelse.
• Yde en stabiliserende indsats og støtte samt afdække netværket omkring
barnet/den unge.
• Psykoedukere i krisereaktioner og vejlede					
familien.
Projektet fokuserer på den første akutte fase, og har til formål at gøre børne-/ungeansvarlige
i stand til at stabilisere situationen omkring en familie bedst muligt. Målgruppen for projektet er familier med børn i alderen 0-18 år. I projektet afholdes en årlig konference, hvor internationale eksperter bidrager til faglig kvalificering af projektet, og hvor netværket blandt
børne-/ungeansvarlige på tværs af afdelinger styrkes.
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DEN ALVORLIGE HÆNDELSE KAN VÆRE: PLUDSELIG ULYKKE, DØD, AKUT OPSTÅET SYGDOM
HOS BARNET ELLER DEN UNGE SELV ELLER I
NÆRMESTE FAMILIE.

I Danmark findes der ikke systematiseret viden om eller handleplaner for, hvordan man som
sundhedsprofessionel bedst muligt støtter børn og unge og deres familier i den første tid
efter en alvorlig hændelse. Af en større omsorgsmåling, udført af Egmont Fonden og Mandag
Morgen i 2013, fremgår det, at børn og unge på hospitalet ikke i tilstrækkelig grad oplever, at
der er opmærksomhed på deres behov og trivsel, når alvorlig sygdom eller død rammer i den
nærmeste familie. Dette peger på et behov for at synliggøre og styrke indsatsen på hospitalet
for børn og unge - både som pårørende, men også, når børn og unge selv udsættes for alvorlig
sygdom eller ulykke.
I projektet er der udviklet systematiseret og forskningsbaseret viden om, hvordan man i den
tidlige fase støtter børn og unge, som er i risiko for at udvikle alvorlige krise- og traumereaktioner som følge af en alvorlig hændelse.
Projektet bygger på den nyeste internationale forskning og gør brug af evidensbaserede
metoder til at evaluere og dokumentere indsats og effekt. Projektet involverer samtlige hospitaler i Region Hovedstaden, herunder alle akutmodtagelser.
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OVERSIGT

KRISE- OG TRAUMEREAKTIONER
HOS BØRN OG UNGE
Alle mennesker, børn som voksne,
har brug for at skabe mening i de
situationer og hændelser, livet byder
på. Den alvorlige krise opstår, når
de sædvanlige mestringsstrategier,
man plejer at anvende i vanskelige
situationer, ikke slår til. Det tager tid
at komme sig efter man har oplevet noget voldsomt. Mange som har
været udsat for traumatiske hændelser kobler ikke spontant deres efterfølgende reaktioner til det, de har
været udsat for. Dette gælder også
for børn og unge. Mange oplever, at
de trækker sig fra sociale relationer, føler vagtsomhed og nervøsitet,
koncentrationsbesvær, har svært
ved at slappe af og vanskeligt ved
at sove. Mange vil desuden opleve
invaderende tanker og ufrivillige
genoplevelser af hændelsen. Der
kan derfor være brug for hjælp til
at forstå, hvad det er, som sker, og
hvorfor man reagerer, som man gør.
Som forældre og pårørende kan
man have brug for støtte og vejledning i, hvordan man hjælper sit barn
bedst muligt igennem krisen. Forskning viser, at børns reaktioner i høj
grad afhænger af forældres evne
til at mestre krisesituationen. Krisereaktioner hos børn er således i høj
grad relationelt betingede. Det vigtigste for et barn eller en ung, som
udsættes for en alvorlig hændelse
er derfor, at de voksne, som er omkring barnet eller den unge, formår
at holde roen og fastholde så meget
struktur, sikkerhed, forudsigelighed
og tryghed omkring barnet eller
den unge, som muligt. Dette er ikke
altid nemt i en familie, hvor flere er
ramt og følelsesmæssigt påvirkede
af hændelsen.

VIDENSINDSAMLING
SKITSE TIL HANDLEPLAN
OPSTART AF:
SYGEPLEJERSKEPANEL
REFERENCEGRUPPE OG
UDVIKLING AF BOOKLETS
OG FILM

2014

1.KURSUSRUNDE
AFHOLDT FOR FØRSTE 12
AFDELINGER
HANDLEPLAN IMPLEMENTERET PÅ 12 AFDELINGER
OPSTART AF
KONTROLGRUPPE
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EVALUERING AF
HANDLEPLAN OG KURSUS
IFT. PRAKSIS
MÅLING AF EFFEKT PÅ BØRN
OG UNGE
2. KONFERENCE

2015

2016

2.KURSUSRUNDE
AFHOLDT FOR KONTROLGR.
(RESTERENDE 7AFDELINGER)
EVALUERING AF KURSUS

MIN. 400 BØRN OG UNGE HAR
MODTAGET STØTTE
95% TILKENDEGIVER AT DET HAR VÆRET
HJÆLPSOMT
60 SYGEPLEJERSKER HAR GENNEMFØRT
KURSUS OG FUNGERER SOM BØRNE-/
UNGEANSVARLIGE
HANDLEPLAN ER LANDSDÆKKENDE
VIDENSKABELIGE ARTIKLER
KONFERENCE
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ALLE MENNESKER, BØRN SOM
VOKSNE, HAR BRUG FOR AT SKABE
MENING I DE SITUATIONER OG HÆNDELSER,
LIVET BYDER PÅ.

KOMPETENCEUDVIKLING AF SUNDHEDSPROFESSIONELLE
Når man som sundhedsprofessionel møder børn eller unge og deres forældre, er det afgørende at forstå, at det, der er sket, påvirker hele familien og familiens netværk. Derfor er en af de
væsentligste opgaver som sundhedsprofessionel at afdække beskaffenheden af barnets eller
den unges netværk og identificere ressourcestærke personer, som barnet eller den unge er
tryg ved. Opgaven for den sundhedsprofessionelle vil ofte være at berolige forældre, normalisere og oplyse om forventelige krisereaktioner og vejlede dem i, hvordan de bedst muligt
støtter barnet eller den unge i den kommende tid. Som sundhedsprofessionel er det derfor
afgørende, at man selv er klædt på til at tale med alvorligt kriseramte familier.
I PROJEKTET ER UDVIKLET:
En national handleplan til sundhedsprofessionelle for, hvordan man bedst
muligt støtter sådanne børn, unge og deres familier i den første tid efter en
traumatisk hændelse.
3-dages kursusforløb som skal træne særligt udpegede børne-/ungeansvarlige i, hvordan man kommunikerer med børn og unge og deres familier
i krisesituationer.
En hjemmeside til sundhedsprofessionelle: www.børnogkriserpåhospitalet.dk
3 booklets til børn, unge og forældre som informerer om krisereaktioner,
og giver råd til, hvordan man passer bedst muligt på sig selv og hinanden
i en familie.
Kompetenceudviklingen følges op af supervision i grupper efter endt kursusforløb med henblik på at sikre en vedvarende praksis og faglig udvikling af de børne-/ungeansvarlige sundhedsprofessionelle.
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Projektet vil bidrage til, at sundhedsprofessionelle får en faglig kvalificeret ramme for, hvordan
de bedst muligt støtter børn, unge og familier i en meget svær situation. Dette vil forhåbentlig
betyde mindre belastning i det daglige arbejde for den sundhedsprofessionelle, der ellers er
hensat til en subjektiv ad hoc vurdering, som kan være slidsom.
KVALIFICERING AF PROJEKPRODUKTER
Projektets produkter er løbende blevet testet og evalueret af:
Et Børne-/ungepanel bestående af børn og unge fra blandt andet Børn,
Unge og Sorg
Et Sygeplejerskepanel som har sikret en praksisorienteret handleplan,
der tager højde for konkrete hverdagsproblematikker, lavpraktiske udfordringer og dilemmaer.
En Referencegruppe bestående af eksperter i kriser og traumer blandt
børn/unge, samt mere strategiske/organisatoriske eksperter med henblik
på projektresultaternes mere langsigtede implementering og forankring.
(Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, praksiseksperter fra børneafdelinger m. fl.).
PROJEKTDESIGN
Projektet forløber over tre år og involverer ca. 19 afdelinger fra alle Region Hovedstadens hospitaler, herunder alle akutafdelinger. For at kunne måle interventionens effekt inkluderer projektet både en interventions- og en kontrolgruppe. Projektet bliver evalueret eksternt. Det er
finansieret af Egmont Fonden.
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ILLUSTRATIONER CHRISTINA RASMUSSEN

Videnscenter for Patientstøtte er et videnscenter under
Region Hovedstaden. Videnscentret har
til formål at samle, udvikle, implementere og
formidle viden om psykologisk, psykosocial og
eksistentiel støtte til alvorligt syge patienter og deres
pårørende. I 2013 lancerede centret en tre-årig strategi,
som har særligt fokus på børn, unge og børnefamilier –
både som patienter og som pårørende. Sygdom hos et barn
eller en forælder medfører store konsekvenser for hele familien
og stiller krav til forældrene om at mestre den forandrede situ
ation. Igennem fire forskellige udviklings- og forskningsprojekter
udvikles og afprøves modeller til at styrke patientstøtten til denne
patientgruppe. Projekterne består både af direkte interventioner
rettet mod børnene, de unge og børnefamilierne og af kompe
tenceudvikling rettet mod sundhedspersonalet. I fællesskab og
gennem både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sigter
projekterne mod at skabe en tryg ramme for syge børn, unge
og børnefamilier. De er alle implementeringsprojekter af
Region Hovedstadens Børne- og Ungepolitik, som blev
udviklet i 2013, og som har til formål at sikre en særlig opmærksomhed imod og støtte til børn, unge
og deres familiers behov.

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Afsnit 78.0.1.
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København
Telefon: 3445 7592
E-mail: rh-patientstoette@regionh.dk
www.regionh.dk/patientstøtte

Projektleder
Ditte Bruun Eriksen
Cand. Psych. Aut.
Telefon: 3545 5839
Mail: ditte.bruun.eriksen@regionh.dk

