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UDKAST 1/2:
Rigshospitalets konvention for børn, unge og fødende
• Artikel 1: Patientbehandling og forløb: Vi sikrer patienter et sammenhængende forløb og
indlæggelse på hospital, når den behandling de har behov for ikke kan gives i hjemmet eller
ambulant, og i de rammer der passer til deres individuelle fysiske, psykiske og sociale behov.
• Artikel 2: Forskning og etik: Vi samarbejder med den enkelte patient og familien om koordinering af
diagnostik, behandling, pleje samt inddragelse i udvikling og forskning for at gøre mest muligt godt
og mindst mulig skade. Når der opstår dilemmaer bringer vi alle parter sammen om beslutningerne,
som er åbent og forsvarligt begrundede
• Artikel 3: Kompetencer: Vi har højt specialiserede kompetencer, der gør os i stand til at
imødekomme patienters sundhedsfaglige problemstillinger og patienters og pårørendes fysiske,
følelsesmæssige, sociale, udviklingsmæssige og åndelige behov.
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UDKAST 2/2:
Rigshospitalets konvention for børn, unge og fødende
• Artikel 4: Patient og familieintegrerende tilgang: Vi arbejder ud fra en patient- og
familieintegrerende tilgang. Gensidig respekt og tillid mellem patienter, familier og personale anses
som grundlæggende for patienters og familiers tryghed og evne til at håndtere forløbet. Patienter og
familier ses som aktive partnere, hvor personalet kommer dem i møde i nærvær og med empati.
Fælles mål opnås kun gennem deling af viden og ansvar.
• Artikel 5: Integrering af den legende tilgang: Vi integrerer den legende og nysgerrige tilgang for at
styrke trivsel og rekreation, personlig og faglig udvikling samt innovation i alle facetter af behandling
og pleje i en patient- og familieintegrerende kontekst. Vi arbejder ud fra en erkendelse af og en
overbevisning om, at leg er betydningsfuld for alle mennesker, uanset alder, køn, social og/eller
kulturel baggrund. Vi differentierer mellem børns leg, unges aktiviteter og voksnes legende attitude,
og anvender ’den legende tilgang’ som samlebetegnelse for ’leg gennem livet’.
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