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En interaktiv webbplats där
barn kan »klicka sig« mellan
operationsrum och uppvak-
ningsrum medan clowner be-
rättar vad som händer. Teck-
nade filmer och dataspel. 

I november lanseras den
nya narkossajten för barn och
föräldrar av barnanestesiklini-
ken på Astrid Lindgrens sjuk-
hus.

– Det finns ett skriande behov
av information, och vi har
märkt att många frågar efter
just en webbsida, säger Gunil-
la Lööf, anestesisköterska på
sjukhuset i Solna. 

Förra hösten började hon
och kollegan Erika Berggren
att skissa på idéer till en
webbplats. De får många olika
frågor från barn som ska läg-
gas in på sjukhus för opera-
tion. Tioåringen undrar om
det gör ont medan tonåringen
mer är rädd för att det ska bli
pinsamt – att han ska kissa på
sig när han är nedsövd. På
barnanestesikliniken är man
väl medveten om att enbart
att befinna sig på ett sjukhus
kan stressa och oroa ett barn. 

Men tiden för ett samtal är
knapp.

– Man har bara några minu-
ter på sig att etablera en kon-
takt. Då gäller det samtidigt
att koppla upp apparatur, hål-
la koll på det medicinska, in-
formera barnet och föräldern,
säger Gunilla Lööf, som näm-

ner att den information som
ges idag är under all kritik. 

– Tidigare hade vi broschy-
rer, filmer och en »narkoslek«
med dockor och apparater,
men allt sådant är nerlagt. Vi
fick det aldrig att fungera.

Bättre är att föräldern redan
på hemmaplan berättar om
allt ifrån inläggning till ned-
sövning, menar hon. Därefter
kan man repetera hemma el-
ler på sjukhuset. Gunilla Lööf
och Erika Berggren hänvisar
till forskning som visar hur
viktigt det är att förbereda
barnet inför en sjukhusvistel-
se. 

Efter att ha sneglat på län-
der som Kanada där sjukvår-
den använder webbaserad in-
formation (‹http://www.sick-
kids.ca›, red anm) fick de in-
spiration till en egen sajt. 

Och innehållet håller nu på
att bli klart. På webbplatsen
kommer det att finnas föräld-
rainformation på 40 språk.
För barn blir det möjligt att
göra en »operation tour«, att
klicka sig runt i sjukhusets
olika rum, från inläggning till

operation och uppvakning,
berättar Erika Berggren.

– Clowner beskriver vad
som händer i de olika situatio-
nerna. Det är viktigt att göra
allt mänskligt, att visa att det
finns människor bakom mös-
sor och munskydd. Dataspel
finns för äldre barn. Tre olika
tecknade filmer tas också
fram; en är riktad mot barn i
dagisåldern, en för skolbarn
och en annan för tonåringar.
De handlar om hundar som
hamnar i olika situationer, till
exempel valpen Bella som ska
sövas och få ett rör i örat.

Sjukvårdsrådgivningen har
sponsrat filmerna och de
kommer därför även att fin-
nas på deras webbplats. Andra
finansiärer står också bakom
materialet, inget har tagits ur
landstingets kassa. Sajten,
vars adress blir ‹http://
www.narkoswebben.se›, kom-
mer att vara nåbar för alla
landsting. 
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Ny sajt om narkos ska 
förbereda barn för operation

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna har tagit fram filmer för barn
som ska opereras. De handlar om hundar som hamnar i olika situa-
tioner, till exempel valpen Bella som ska sövas och få ett rör i örat. 

I Kanada använder man webb-
baserad information för barn.
Här: www.sickkids.ca

Tidigare ordförande
dömd för skattebrott
Före detta ordföranden i Svensk
förening för allmänmedicin för-
klarades av Blekinge tingsrätt
torsdag den 21 september skyl-
dig till bokföringsbrott, försvå-
rande av skattekontroll samt
skattebrott. Han dömdes till vill-
korlig dom och dagsböter, 120
dagsböter à 400 kronor, det vill
säga totalt 48 000 kronor. •

Kalmarmodell
på alla akutsjukhus
Kalmarmodellen har varit så
framgångsrik att den kommer
att införas på landets 76 akut-
sjukhus från nästa år. Det löftet
lämnar kristdemokraternas
Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Vi har gjort detta i allian-
sens tecken. Det är högst troligt
att modellen tas i bruk från den
1 januari 2007, säger hon.

Den nya modellen, som har
testats på det stora länssjukhu-
set i Kalmar, innebär att patien-
ter som besökt akutsjukvården
fler än fyra gånger per år er-
bjuds en inläggning och en kon-
sultation av ett mångprofessio-
nellt lag av läkare, psykologer
eller andra experter som gör en
särskild utredning.

– I många fall handlar det ju
om äldre och multisjuka. Försö-
ket i Kalmar har tagits väl emot
av patienterna, som upplevt att
de fått bra hjälp. Därefter har de
sökt vård i mindre grad, så i
längden innebär det en sam-
hällsvinst.

80 miljoner kronor kommer
hela satsningen att kosta. •

Sjukvårdspartiets
ordförande slutar 
efter katastrofval
Kenneth Backgård avgår som
ordförande för det nationella
Sjukvårdspartiet. Anledningen
är partiets dåliga resultat i riks-
dagsvalet. Enligt Sveriges televi-
sions vallokalsundersökning
fick Sjukvårdspartiet, sjvp, bara
0,2 procent av rösterna i riks-
dagsvalet. I Norrbottens läns
landsting förlorar sjvp 7,7 pro-
cent av rösterna i landstingsva-
let. Trots detta är partiet näst
största parti i landstinget med
sina 15,5 procent.

– Jag tolkar valresultatet på
det nationella planet som om
väljarna i landet och särskilt i
Norrbotten anser att sjukvårds-
partiet under den kommande
mandatperioden skall ägna sig
åt kommunala och landstings-
kommunala insatser, säger Ken-
neth Backgård i ett pressmed-
delande. •




