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SLUTSATS
Det som personalen inom hälso- och
sjukvården samt skolan skriver i journaler
beskriver vad de tycker är viktigt och vilket
fokus de har då de möter barnet. För att barnet
ska kunna få ett så bra vardagsliv som möjligt
behöver personalen tänka mer på barnets
vardag. Delaktighet och miljöns utformning
behöver få mera uppmärksamhet.

INTRODUKTION

RESULTAT

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta problem som
handlar om hur de kan röra kroppen, relationer till
kamrater samt hur de förstår och tänker. Detta kan
påverka deras möjlighet att vara aktiva och delaktiga i
betydelsefulla aktiviteter i vardagen.

Det vi hittills sett visar att personalen mest skriver om hur
kroppen fungerar. Det ser likadant ut i anteckningarna
oavsett om personal om det är personal inom sjukvården,
habiliteringen eller skolan som skriver.

Syftet med forskningen är att beskriva problem i barnets
vardag utifrån vad personalen har skrivit i barnets
sjukvårds- och skoljournaler.

Personalen skriver sällan om barnets möjlighet att vara aktiv
och delaktig i sin vardag och hur miljön ser ut.

Till vår hjälp har vi ett system (ICF-CY) för att titta på
hälsa som utarbetats av WHO. Detta kan användas som
stöd för att beskriva hur barnet fungerar i sin vardagliga
miljö.

ICF-CY koder sammanlagt för 6 barn
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METOD
Vi har tittat på det som sjukvården, habiliteringen- och
skolan har skrivit om barnets problem. De beskrivna
problemen har sedan kodats med hjälp av ICF-CY för att
beskriva hur kroppen fungerar, hur aktiviteter utförs,
delaktighet och miljö.
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