Nordisk standard
fOr barn och ungdomar inom
hCiso- och siukvCrd
U TARBETAD I ENL I GHE T M ED FN:S BARN K O NV EN TI O N

Relationer, narhet
oeh tryoohet

F oral dram edverkan

Information

Foraldrar skall fa hjalp och

Barn och foraldrar skall fa

hus endast nor den nodvandiga

Barn pa sjukhus har ratt att ha foral-

uppmuntran att stanna has sitt barn

information om barnets sjukdom,

behandlingen och omvardnaden inte

drar eller annan narstaende hos sig

och fa mojlighet att overnatta. Foral-

behandling och vard pa ett satt som

kan ges pa ett lika bra satt i hemmet

under hela sjukhusvistelsen.

drar skall inte behova fa extra

de kan forsta och som ar anpassat

kostnader eller forlora inkomst i sam-

till barnets alder. At9arder skall vid-

band med barnets sjukhusvistelse.

tagas for att minska fysisk och psy-

Foraldrar skall fa information om

kisk stress.

Vardform
Barn skalllaggas in pa sjuk-

·~

eller i oppen vard.

Medb es ta mm an de

Miljo

Barn och foraldrar skall -

Barn skall vardas tillsammans

Stod i
utveeklingen

A

V

Kvalifieera(l
personal

efter grundlig information- vara del-

med andra barn och inte pa vuxen-

Barn skal l ha mo jlighet till lek och

Personal som vardar och behandlar

aktiga i beslut som galler behandling

avdelningar. Barn behover traffa

skolundervisning som ar anpassad

barn skall ha sadan utbi ldning och

och vard av barnet. Alia barn skall

jamnariga for lek och aktiviteter

ti ll deras a lder och sjukdomstillstand,

kompetens att de kan bemota de

skyddas mot onodiga medicinska

under trygga forhallanden. Det far

i en mi ljo som skall vara utformad

fysiska och psykiska behoven hos

behandlingar och undersokningar.

inte finnas aldersbegransningar for

och utrustad for att mota deras behov.

barnet och dess familj.

besokare till barn.

Personal skall vara specialutbildad
for att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn .

..
Teckningar: Pef

Re.spekt oeh
integritet

Kontinuitet
Vard och behandlingsteamet
skall vara organ iserat sa att det till-

Barn skall bemotas med takt och for-

forsakrar varje barn kontinuitet i

staelse och deras integritet skall

varden .

respekteras.
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NOBAB

en van nar barn or

siuka

