tema

barn som far illa

samtalsstöd och besöken här på sjukhuset. En del barn har dess
utom behövt flytta för att skyddsbehovet ska tillgodoses.
För att underlätta får familjen med sig telefonnummer både
till vår mottagning och till vår kuratorsenhet. Hit har de möj
lighet att ringa för rådfrågning och hjälp med samordning un
der de första veckorna. Vi har också möjlighet att rådfråga
barnhuset här i Göteborg. De har samråd runt en del av de barn
vi träffar och får en samlad bild av barnets situation, för att bäst
kunna hjälpa barnet och familjen.

på. Vi pratar också om att man får säga stopp när det finns
vuxna som gör saker som inte känns bra och som de egentligen
inte får. Vi tar vid detta besök också nytt urinprov för klamydia
och gonokocker. Har barnet besvär från underlivet med rod
nad, svullnad, sprickor eller dylikt följer vi upp det. Efter tre
månader sker ännu ett återbesök, då tas uppföljande provtagning
för hepatit och HIV och samtal med barnsjuksköterska. Prov
svaren som tagits vid besöken skickas via brev om vårdnads
havare inte önskar annorlunda.

Uppföljande besök
Uppföljningen sker på urinvägsmottagningen tre veckor och
sedan även efter tre månader från första besöket. Efter tre veckor
försöker vi i möjligaste mån att den läkare som undersökt bar
net i det akuta skedet är med. Vi har funnit det värdefullt att
barnet träffar samma personer igen som kan återberätta vad som
gjorts, lämna provsvar och även förhöra sig om att de fått sam
talskontakt och stöd via barnhus eller socialtjänst. Vi vet också
att det är viktigt att dessa barn behöver bearbeta det som hänt
och tala om sina upplevelser. Efter dessa tre veckor har barnet
varit på polisförhör och vi är nu friare att prata. De behöver stöd
att inse att de inte har någon skuld eller ansvar för det som hänt.
Vid det uppföljande besöket ska de känna sig sedda och lyssnade

Framtida arbete
Vi har idag ett strukturerat arbete runt det akuta omhänder
tagandet efter ett misstänkt sexuellt övergrepp. I Holland har
studier visat att barn som i ung ålder utsatts för sexuella över
grepp kan ha svårt att tackla sin egen sexuella identitet i ton
åren. De hamnar ofta i ett destruktivt beteende på grund av de
oönskade erfarenheter de bär med sig. Hur vi ska kunna före
bygga detta hos de mindre barn vi möter idag är ett arbete som
ligger framför oss. Vilken instans bör och har möjlighet att
fånga upp dem inför pubertet så att vi kan hjälpa till att före
bygga fysisk och psykisk ohälsa? Barnen vet vi ju faktiskt om
redan idag. *

Inbjudan till utbildningsdag den 24 november 2017

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn
Ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket har tagits fram. I dokumentet berörs
utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn*.
Välkommen till en utbildningsdag där
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB)
och Läkemedelsverket vill belysa de
utmaningar som tagits upp i kunskapsdokumentet och ge möjlighet för medverkade att
ställa frågor (se preliminärt program nedan).
När: 24 november 2017 kl. 10-15
Var: Läkemedelsverket Uppsala Science Park,
Dag Hammarskjölds väg 42. 751 03 Uppsala.
Lokal Hammarby (Registrering sker i
receptionen).
Kostnad: För medlemmar i RfB är kostnaden
300 kronor och för icke medlemmar 1 000
kronor (inklusive fika och lunch).
Målgrupp: Sjuksköterskor eller andra
personalgrupper som i sitt arbete kommer i
kontakt med läkemedelsbehandling av barn.

Kontaktpersoner: Birgitta Kerstis, RfB,
e-post: birgitta.kerstis@mdh.se.
Elin Kimland, Läkemedelsverket,
e-post: elin.kimland@mpa.se,
telefon: 018-17 47 67.
Anmälan sker till Birgitta Kerstis, RfB,
e-post: birgitta.kerstis@mdh.se.
Ange namn, telefonnummer, e-postadress,
yrkesprofession, var du arbetar och eventuell
matallergi.
Sista datum för anmälan är den 1 november
2017. Obs! Begränsat antal platser. Anmälan
är bindande men kan överlåtas till någon
annan, vilket måste meddelas till
Birgitta Kerstis.
Inbetalning sker via Swish-numret
1234226759 där du skriver ditt namn.

* Läs mer på: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Sakrare-ordination-ochlakemedelshantering-till-barn/

28 Barnbladet nr 4 september 2017

Preliminärt program
• Barn och läkemedel – en introduktion
• Regler för ordination och övrig hantering
av läkemedel
• Tillgänglighet och informationskällor
• Läkemedelsprocessen - från ordination till
uppföljning
• Patientsäkerhet
Slutgiltigt program kommer att finnas på RfB
webbplats (http://www.barnsjukskoterska.com/
org/) och barnsidorna på Läkemedelsverket
(http://www.mpa.se/barn).

Välkomna!
Riksföreningen för barnsjuksköterskor genom Merja
Benjaminsson, Katarina Karlsson och Birgitta Kerstis,
styrelsen för RfB samt Läkemedelsverket genom Elin
Kimland, projektledare, med. dr. på Läkemedelsverket.

