Anna Söderholm
DET RÖR SIG INTE OM
MÄNNISKOR MED SÄRSKILDA BEHOV
UTAN OM MÄNNISKOR MED
ALLDELES VANLIGA, NORMALA BEHOV
SOM MÅSTE TILLGODOSES MED
SÄRSKILDA INSATSER.

Så började den tredje föreläsningen på Grötö.
Anna Söderholm, är koordinator för sällsynta diagnoser på Drottning Silvias barn och
ungdomssjukhus. Hon är också ordförande i Svenska NOBAB.

NOBAB är en nordisk förening för sjuka barns behov.
De arbetar för att förbättra situationen för sjuka och
funktionshindrade barn och ungdomar, för att de skall
få möjlighet att utvecklas på bästa sätt även om de
drabbats av sjukdom och skada. De bör som andra
barn få leka och lära, träffa familj och vänner.
NOBAB ingår i European Association for Children in
Hospital, EACH.
Varje nordiskt land har också en nationell förening
med egen styrelse som arbetar direkt i det egna
landet.
Svenska NOBAB ordnar årliga konferenser,
temadagar, möten och utvecklar nätverk för att
personal bättre skall klara sin uppgift att arbeta med
sjuka barn och deras föräldrar
Sedan början av 1990-talet har det funnits en
gemensam Nordisk Standard för Barn och Unga
på Sjukhus. Den är utarbetad i enlighet med FN:s
barnkonvention.

Anna berättade om några artiklar i FN:s
barnkonvention som kan vara bra att känna till.
Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn.
Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket
värda. Inga barn får bli sämre behandlade, det gäller
även barn med funktionshinder.
Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker,
myndigheter och domstolar skall alltid tänka på vad
som är bäst för barn när de bestämmer sådant som
gäller barn. Barnets bästa ska alltid komma i första
rummet.
Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv
och utveckling. Det kan vara att barn får vård
och mediciner när de är sjuka så att de inte dör
av sjukdomar. Rätt till utveckling kan också vara
trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjligheter
att leka och att gå i skolan.
Artikel 12 handlar om att barn har rätt att säga hur de
vill ha det. Vuxna skall lyssna till barn.
text Maria Olofsson
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När barn och ungdomar blir sjuka är de särskilt utsatta. Gemensamt för alla
barn är att de inte glömmer smärtsamma händelser. Nordisk standard för barn
och ungdomar inom hälso- och sjukvård kan ses som ett sätt att säkra och följa
kvaliteten i vården när barn är sjuka.

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård
Utarbetad i enlighet med FN:s barnkonvention
1. Vårdform

Barn skall läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga behandlingen och omvårdnaden inte kan ges på
ett lika bra sätt i hemmet eller i öppen vård

2. Relationer, närhet och trygghet
Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela
sjukhusvistelsen
3. Föräldramedverkan
Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn och få möjlighet att övernatta.
Föräldrar skall inte behöva få extra kostnader eller förlora inkomst i samband med barnets
sjukhusvistelse. Föräldrar skall få information om avdelningens arbetssätt och rutiner och få
stöd att ta aktiv del i barnets vård.
4. Information
Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, behandling och vård på ett
sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder. Åtgärder skall vidtagas för att
minska fysisk och psykisk stress.
5. Medbestämmande
Barn och föräldrar skall - efter grundlig information - vara delaktiga i beslut som gäller
behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandl
ingar och undersökningar.
6. Miljö
Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn behöver
träffa jämnåriga för lek och aktiviteter under trygga förhållanden. Det får inte finnas
åldersbegränsningar för besökare till
barn.

7. Stöd i utvecklingen
Barn skall ha möjlighet till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och
sjukdomstillstånd, i en miljö som skall vara utformad och utrustad för att möta deras behov.
Personal skall vara specialutbildad för att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn.
8. Kvalificerad personal
Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan
bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.
9. Kontinuitet
Vård- och behandlingsteamet skall vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn
kontinuitet i vården
10. Respekt och integritet
Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet skall respekteras.
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