BEHANDLING AF BØRN OG
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
I EGET HJEM
– skaber tryghed for hele familien

TILBUD TIL FAMILIE OG NETVÆRK
Det kan være svært som familien at
få hverdagen til at hænge sammen,
når den også skal indeholde ekstra
tid og fokus til et barn med et langvarigt behandlingsbehov eller en alvorlig sygdom.
Jeres barn vil altid være mest tryg i
eget hjem, og som forældre vil I altid være dem, der er eksperter i jeres
barn og dets behov. Nogle gange er
opgaverne dog så store, at man som
forældre kan have et behov for at få
lidt hjælp og støtte, således man
dag efter dag kan tilgå opgaverne
med samme energi og overskud.
BEHANDLING I HJEMMET
I nogle tilfælde kan det være godt givet ud at få et team af sundhedsfaglige medarbejdere tilknyttet i hjemmet. Det vil være et fast, lille team,
som bygger på faglighed, indsigt og
viden, og som kan aflaste jer som
forældre i jeres eget hjem.
Det Sundhedsfaglige Børneteam er
en landsdækkende sygeplejevirksomhed, der tilbyder behandlig af
børn og unge med særlige behandlingsbehov i hjemmet.

Vores mål for behandlingen er:
•
•

•
•
•
•

•

at sikre, at jeres barn får den rette behandling, pleje og træning.
at jeres barn opnår eller vedligeholder flest mulige kompetencer og støttes i sine udviklingspotentialer.
at jeres barn og I er trygge, og
har tillid til os og vores indsats.
at jeres barn og I oplever, at I har
indflydelse på plejen og behandlingen.
at I får den information, vejledning og rådgivning, I har behov
for.
at I selv får mulighed for at varetage de opgaver omkring jeres
barn, som I ønsker fortsat at varetage.
at samarbejdet med andre instanser fungerer optimalt, og
vi er klædt bedst på med informationerne om, hvilket behandlingsindsatser der er aktuelle for
netop jeres barn.

Vores lange erfaring fra behandlingsområdet er med til at sikre at
relevant og nødvendig behandlingsudstyr er til rådighed i jeres hjem, for
at jeres barn kan få den bedste og
sikreste behandling.

I samarbejde med jeres barn er
vores succeskriterier:
•
•
•
•

•

at dit barn føler sig set, hørt og
forstået.
at dit barn så vidt muligt føler, at
det har medindflydelse på egne
vilkår.
at vi møder dit barn i øjenhøjde
– taler med og møder det ud fra
alder, udvikling og personlighed.
at vi giver dit barn information
på en måde, så det har en mulighed for at forstå, hvad der
sker.
at vi møder dit barn med respekt
og empati.

I samarbejdet indbyder vi til:
•
•

•
•
•

at I og jeres barn kan give udtryk
for jeres forventninger til os.
at I og om muligt jeres barn kan
fortælle os, hvis I undrer jer, bekymrer jer eller er utilfredse med
noget.
at I og jeres barn søger og får
den information, rådgivning og
vejledning, I har behov for.
at I informerer os om jeres observationer af jeres barn.
at vi forventningsafstemmer

•

med jer om, hvordan og hvem
der skal udføre de almindelige omsorgsopgaver hos jeres
barn.
at I betragter jer som de vigtigste personer for jeres barn. Den
der trøster, opdrager, giver den
gode tid og oplevelse.

ET TÆT SAMARBEJDE
Et samarbejde med Det Sundhedsfaglige Børneteam betyder, at vi tager hånd om omkring alt det praktiske, for at I kan have et hold af
oplærte og velforberedte medarbejder i jeres hjem.
Alle samarbejder starter med en
indledende samtale mellem jer og
lederen fra Det Sundhedsfaglige
Børneteam i jeres hjem. Således ved
vi fra start præcis, hvordan vi bedst
udvælger de medarbejder, så de
matcher jer og opgaven både i forhold til kemi og faglighed.
Vi er altid til at få fat i. For os er den
løbende dialog altafgørende for, at vi
sammen med jer kan løse opgaven
omkring jeres barn.

STABILE TEAMS
Størstedelen af vores medarbejder er fastansatte. Det betyder, at de er ansat efter gældende danske overenskomster. Det giver dem tryghed i deres
ansættelser, og det giver ro og stabilitet i jeres team.
På hvert team er udpeget en teamleder, der fysisk kommer i jeres hjem
som en fast del af jeres team. Teamlederen har ansvaret for at sikre den
røde tråd i behandlingen og i dokumentationen, således at vi sikrer, at alle
medarbejder arbejder efter de samme mål og indsatser, som vi har aftalt
med jer.
Vores medarbejder omfatter:
•
•
•
•
•
•

Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Pædagoger
Pædagogiske assistenter
Ufaglærte medarbejdere med erfaring og oplæring indenfor lignende
opgaver

Det vil bero på individuelle behov, hvilke faggrupper der vil være en del af
jeres team. Vi sammensætter teamet efter en konkret vurdering og altid
i tæt dialog med jeres kommune og stamafdeling på sygehuset. Det kan
være et helt team bestående af en enkelt specialiseret faggruppe, eller det
kan være et team bestående af en kombination på tværs af faglighed.
Vi har altid en telefon åben, så ring og få en snak med os om, hvordan vi
bedst kan hjælpe dig og dit barn.

VI GØR DET LETTERE
Det Sundhedsfaglige Børneteam er
en landsdækkende sygeplejevirksomhed, der siden 2009 har specialiseret sig i pleje, behandling og
støtte til børn og unge med særlige
behov i eget hjem.

Virksomhedens grundlægger Camilla Bach Sørensen er selv uddannet
sygeplejerske i 1999. Hun har mange års erfaring fra specialiserede
børneafdelinger, inden hun stiftede
Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Vi har siden opstart tilbudt respiratorisk overvågning af børn og unge
i eget hjem, og vi har derfor bred
erfaring med sygepleje af børn og
unge, samt mange års erfaring med
at skabe tryghed i familiers hjem.

Siden 2018 har vi også tilbudt aflastningsløsninger til kommuner
og behandlingsindsatser til forældre med børn og unge med særlige
behov. Vores fokus er udelukkende
på at skabe de bedste individuelle
betingelser for børnene/de unge og
deres familier.

”

Vores mål for behandlingen af jeres barn
i hjemmet er at skabe en tryghed, der gør,
at I som familie kan leve det familieliv, I
ønsker - også med de betingelser det giver at have et sygt eller plejekrævende
barn og et vagthold i eget hjem.

VIL DU VIDE MERE?
Du kan læse mere om Det Sundhedsfaglige Børneteam og
vores tilbud på vores:
•
•
•

Hjemmeside: www.boerneteam.dk
Facebook: Det Sundhedsfaglige Børneteam
LinkedIn: Det Sundhedsfaglige Børneteam

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Biografgade 3, 4. sal
8900 Randers C
CVR: 39 59 89 73
info@boerneteam.dk
Telefon: 2223 6313
www.boerneteam.dk

