
Barn på NK 

Barn som patienter 

När barn och ungdomar är i behov av akutsjukvård sker det i de flesta fall utan någon 

möjlighet till förberedelse, varken för barnet eller deras närstående. Det är av största vikt att vi 

som vårdpersonal skapar en trygg miljö runt barnet och de närstående, så att vistelsen 

på sjukhuset blir så bra som möjligt.  

Alla kan vi ta initiativ till samtal med barnet. Prata tydligt och på rätt åldersrelaterad nivå för 

barnet. Skapa en trygghet i sjukhusmiljön genom använda barnets egna kudde, leksaker, kort 

på familjen och ha en delaktig föräldranärvaro. Lämna gärna föräldrarna ensamma med barnet 

en stund. 

När barnet är piggare åker barnet till BOND, barnavdelningen. 

 

Barn som anhöriga 

Vilka behov har då barn som anhöriga? Naturligtvis varierar behoven utifrån ålder och 

individuella olikheter hos barnen men också utifrån tillstånd eller diagnos hos den man är 

anhörig till. 

 

Trots olikheterna finns det ändå mycket som är gemensamt: 

 Barn behöver vuxna som en trygg bas och vuxna som tar ansvar för de grundläggande 

omsorgerna. 

 Barn behöver få vara delaktiga och räknas med när någon i familjen drabbas. 

 Barn behöver en orsaksförklaring till sjukdomar för att inte känna skuld. 

Kännedom om att andra kan drabbas på ett liknande sätt kan lindra de skamkänslor 

som ibland förekommer. 

 Barn behöver få kunskap om de reaktioner man kan få efter svåra händelser. 

Kunskaper om de vanliga reaktionerna ger trygghet när man reagerar på ett sätt så man 

inte känner igen sig. 

 Trots denna svåra situation och belastning som sker då en nära anhörig blir drabbad av 

sjukdom så behöver familjen och barnen få leva ett så normalt liv som möjligt med 

struktur. 

 Barn behöver hopp. De flesta barn har en inneboende förmåga att finna hopp i 

tillvaron. När hoppet ibland sviktar kan barnen behöva hjälp med att sätta ord på det 

som kan vara hopp i denna svåra situation. Det kan vara ett hopp att sorgen en gång 

ska vika undan för de ljusa minnena. 

Vanliga reaktioner, konsekvenser som kan bli för barn som är anhöriga är sömnstörningar, 

nedstämdhet, vrede och utagerande beteende och koncentrationssvårigheter. Små barn kan få 

problem att kissa och bajsa. Vanligt är också att barn blir mera beroende av sina föräldrar. 

Endel barn blir väldigt ansvarstagande. Ibland uttrycker barn sina känslor som skuld eller 

skam och vill inte vara med kompisar längre. De har lätt för att bli ledsna eller på dåligt 

humör eller känna sig konstant trötta av att vara oroliga för sin sjuka anhörig. 

Boende för anhöriga till barn på Linköpingslasarett Ronald Mc Donalds hus.  

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Universitetssjukhuset-i-Linkoping-US/Boende-for-

narstaende/Ronald-McDonald-Hus/ 
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