
Brug handleplanen i forbindelse med: 

•  Nydiagnosticeret sygdom
•  Oplevelse af behov for bedre håndtering af sygdom 
•  Længerevarende fravær/indlæggelse og tilbagevenden herfra grundet sygdom 
•  Ændringer i barnet/den unges behov/udfordringer i dagligdagen
•  Overgange/skift

Handleguide til skoler og dagtilbud:       

Sådan gør vi, når 
vi får et barn eller 
ung med kronisk eller 
langvarig sygdom.



1. Skab vished om sygdommen og vurder behov for indsats

 • Den person, der skal have med barnet/den unge at gøre eller på anden vis får vished om sygdommen, 
  orienterer ledelsen og indhenter samtykke hos forældrene til at tage kontakt til barnets sundhedsplejerske.  
  Den pædagogiske teamleder/skoleleder har ansvar for at orientere sundhedsplejersken.

 • Sundhedsplejersken kontakter forældre til pågældende barn/ung for at afklare evt. behov for videre indsats.

2. Indkald til tværfagligt netværksmøde ved behov

 • Indkald relevante parter til netværksmøde (småbørnforum/KIM/tværfagligt møde) såfremt det i samarbejde  
  med familien vurderes, at der er behov for en særlig indsats. Ledelse og sundhedsplejerske aftaler indbyrdes,  
  hvem der indkalder til møde.

 • Relevante mødedeltagere: forældre evt. barnet/den unge, pædagog/klasselærer, sundhedsplejerske, egen  
  læge og/eller sygehus, relevant sagsbehandler, PPR, interkulturelt team.

3. Overordnet dagsorden for netværksmøde 

 1. Afdæk barnets og familiens behov for støtte, fx: 
  •  Hjælp til medicin og monitorering
  •  Hjælp til at understøtte social tilknytning, hvis barnet har meget fravær en periode
  •  Hjælp til søskende
  •  Socioøkonomiske forhold
  •  Barnets og familiens trivsel

 2. Udpeg en daglig kontaktperson (= den der har mest med barnet at gøre i relation til pågældendes sygdom) 
  og afklar vedkommendes funktion og opgaver. 

 3. Afstem forventninger – åben kommunikation om muligheder og begrænsninger.

 4. Aftal evt. særregler for barnet. Fx brug af kontaktbog eller fratagelse fra idræt i en periode.

 5. Udarbejd handleplan: hvem gør hvad? (Den første tid og plan for opfølgning). 

 6. Læg en plan for involvering af de andre børn, forældre og de øvrige fagpersoner omkring barnet. 
  (F.eks. information og undervisning til pædagoger/lærere og andre, som møder barnet/den unge i 
	 	 hverdagen	i	samarbejde	med	forældrene.	I	den	forbindelse	inddrages	fx	fagspecifikke	ambulatorier/egen		
	 	 læge,	patientforeninger	med	flere,	som	kan	indgå	i	undervisningen/vejledningen	efter	behov.)	

 7. Få samtykke fra forældre til udveksling af relevant information vedr. barnets /den unges sygdom 
  faggrupper imellem 

 8. Brug netværksmodel (dvs. kontaktoplysninger på relevante personer til barnet/unge og forældre) 

 9. Aftal ny mødedato.   

4. Igangsæt indsats med klar rollefordeling og løbende opfølgning
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