
BARNKONSEKVENSANALYS

IMA/BIVA



Deltagare

▪ Verksamhetsgruppen som arbetat med IMA/BIVA; 

chefer, läkare, sköterskor, undersköterskor, skyddsombud

▪ Representanter från Barnsjukhuset;

chef, kurator, gruppchef

▪ Ronald McDonald; verksamhetschef

▪ Barnambassadörer; BIVA och Barnsjukhuset

▪ BIVAs anhöriggrupp

▪ BOiU



Presentation

Ta med en bild (utskriven på ett A4) som du 

tycker symboliserar ett av de viktigaste 

behoven ett barn eller ungdom har på 

en intensivvårdsavdelning

Summering av vad bilderna innebar:

Många behov som ska fungera ihop

Närhet och trygghet

Avancerad och livsuppehållande vård

Familj och anhöriga, ett paket som följer med  barnet

Plats för anhöriga på vårdrummet

Hur barn och ungdomar uppfattar lokalerna de befinner sig i



Målet med mötet

Tillsammans komma överens om 

2 metoder/arbetssätt för genomförande av 

en barnkonsekvensanalys för den nya 

avdelningen för IMA/BIVA



Workshop 1

Brainstorming; (tidsåtgång 8-10 min)

Lista olika metoder/arbetssätt/aktiviteter som kan ge oss kunskap om 

vad barn och ungdomar har för tankar, behov och åsikter. 



Workshop 2

Prioritera: (tidsåtgång 10-15 min)

Välj ut 3 av aktiviteterna som ni tycker är realistiska att genomföra



Redovisning/Prioritering

▪ Kostnad/Ansträngning

Liten – Stor

▪ Effekt/Påverkan

Liten - Stor



Prio 1: Genomför

Stor effekt till liten kostnad/ansträngning

▪ Webbaserat frågeformulär/Enkät (typ Idékraft) 

▪ Husmiddag på Ronald McDonald med workshop/diskussion. Belysa 

specifik frågeställning tex ”Vilka funktioner behövs i en anhörigdel på 

IMA/BIVA?” eller ”Vad behöver finnas för funktioner för en anhörig 

inne på en intensivvårdssal?” 

Prio 2: Överväg
Stor effekt till stor kostnad/ansträngning

▪ Barn som inte tidigare har erfarenhet av sjukhusvård; studiebesök, 

trygghetsvandring hur uppfattas miljön? 



Var befinner vi oss nu i processen

▪ Idékraft: 
Webbaserat frågeformulär. Ett första möte tillsammans med projektledare från Innovation 

Akademiska har hållits och BIVA är intresserade av att starta upp.

▪ Trygghetsvandring på IMA: 
Genomfördes 19/9, med 6 barn som delas in i tre grupper. Försågs med iPhones och tog kort på 

det som de gillade och inte gillade. Efterföljande diskussion.

▪ Anhörigperspektiv RMD: 
Workshops/diskussioner med anhöriga som bor på RMD under en ”husmiddag” har genomförts.



Trygghetsvandring på AIMA

▪ Genomfördes 19/9

▪ 6 barn i åldrarna 6-17 år 

▪ Delades in i 3 grupper

▪ Försågs med iPhones

▪ Tog kort på det som de gillade, inte gillade och reagerade på.

▪ Efterföljande diskussion.



Entré in till AIMA

Fint med färg och konst på glaset, skymmer så att man inte ser in. Det är 

tryggt för patienter (10-11 år)

Upplevs varken för mörk (så att man inte ser) eller för 

ljus (så att man behöver kisa). Bra färger och belysning. (10-11 år)

Mycket skyltar och varningar, förstår inte vad man

ska göra. Vad betyder det förkortningarna? 

Bra med blindskrift för den som inte ser 

och kan läsa. 

Snällt att den sitter där. (6-9 år)



Medicinteknisk utrustning

Spännande med mycket saker och sladdar. Coolt. Men samtidigt läskigt 

för man förstår att det är allvarligt att de behövs. Sånt man inte ser 

annars. Tänker på operation (10-11 år)

. 

Bra att kunna se att hjärtat pumpar på. 

Ser ut som en robot som stirrar på en. Mycket sladdar.

(6-9 år)

Viktiga saker står framme, så att man lätt ska komma åt dem. 

Känns som att de är förberett ifall något händer. (17 år)



Konst

Mysigt med konst i taket. Kan ligga och   

fundera på vad det föreställer. Lugnande och 

distraherande (10-11 år)

Fint, passar in. Vet inte vad det föreställer men det är bra, då kan man 

fantisera själv och inte behöva tänka på varför man är här, distraherad (10-11 år)

Fina färger och ljus, den ena ser ut som en tusskorg och den andra som 

en tunna med krona (6-9 år)

Kul med något att titta 

på, fokusera på, tänka på något annat, diskutera kring (17 år)



Vita ytor

Rummet är helt vitt, 

saknar färger och målningar på vägg. 

Skulle vara bra med färg/målning på skärmar 

så att man har något att titta på åt båda hållen (10-11 år)



Anhörigperspektiv Ronald McDonald

Diskussion med anhöriga som bor på Ronald McDonald under en 

”husmiddag” med grillning den 5/7.

Frågor som diskuterades var:

▪ Vad behöver man som anhörig (förälder, syskon) för funktioner i ett 

anhörigrum?

▪ Vad behöver man som anhörig (förälder, syskon) för funktioner inne 

på en intensivvårdssal?



Vad behöver man som anhörig (förälder, syskon) 

för funktioner i ett anhörigrum?

▪ Behöver finnas någon slags lekhörna, något för syskon att göra

▪ Uppdelat i flera delar, soffgrupper med avskärmningar, separat 

köksdel

▪ Ska vara så att man kan umgås/prata/få stöd från 

andra föräldrar om man vill, men också så att 

man får vara ifred om man vill

▪ Ett extra rum i anhörigrummet om familj/släkt/vänner 

kommer på besök (andra ska inte behöva höra 

eller kunna tjuvlyssna)



Vad behöver man som anhörig (förälder, syskon) 

för funktioner inne på en intensivvårdssal?

▪ Enkelrum stor fördel, egen anhörigdel i anslutning till 

intensivvårdsrummet är bra. Ej för små, familjen måste få plats.

▪ RMD för långt borta, man vill sova nära, men inte direkt inne på salen, 

störs

▪ Flera sittplatser behövs inne på rummet och 

minst en skön fåtölj som man även kan 

amma i.


