En professionel
og farverig medspiller
- BLIV KLOGERE PÅ HOSPITALSKLOVNENS FAGLIGHED

Vidste du, at alle klovne, der er ansat
i Danske Hospitalsklovne, har en
1,5-årig uddannelse? En uddannelse
der ruster dem til at møde sygdomsramte børn og familier, indgå et tæt
samarbejde med fagpersonalet og
styrke børns livsglæde og livsmod.
Klovnemetoden er den faglighed,
som Danske Hospitalsklovne er
uddannet i. En metode til at skabe
møder mellem mennesker. Metoden
er en faglig og kunstnerisk tilgang til
at skabe et rum, hvor det er muligt at
ændre på en eksisterende stemning,
styrke et barns handlekraft og knytte
relationer mellem mennesker.
Klovnemetoden er at fornemme
situationen, mærke impulser fra de
tilstedeværende, og med kunstneriske
værktøjer og virkemidler, improvisere
ud fra det. På den måde kan
hospitalsklovnen møde det indlagte
barn, familien og fagpersonalet med
en fokuseret opmærksomhed på nuet.

“De er eksperter i

at være alvorlige
og fjollede på én
og samme tid,
og det finder
børnene stor
tryghed i.
MOR TIL KAYA PÅ 10 ÅR.

Et antropologisk
feltstudie ligger til
grund for beskrivelsen
af Klovnemetoden.

Det kan hospitalsklovne hjælpe med

NÆRVÆR og rum til LEG:
Hospitalsklovnen tilbyder barnet et meningsfuldt og
nærværende samvær og kan åbne døren op for leg, så
barnet kan være barn og lege sig ud af rollen som patient.

Hjælpe under BEHANDLING:
Et tæt samarbejde mellem fagpersonale og hospitalsklovn kan hjælpe barnet gennem en behandling.
Hospitalsklovnens opgave er at understøtte behandlingen – ud fra barnets og fagpersonalets behov.

Give gode oplevelser og
BLIVE EN DEL AF FAMILIENS HISTORIE:
Hospitalsklovnen kan være med til skabe glæde og
lethed i familiens oplevelse af og fortælling om et længere
hospitalsophold. Tætte relationer bliver opbygget, og
stærke venskaber knyttes, så hospitalsklovnen bliver
et anker for familien i en svær tid.

klovnen :

En historisk og
genkendelig
figur

Den røde
næse giver
fleksibilitet
Det hele starter med
den røde klovnenæse –
klovnens karakteristika.
Og det er faktisk ikke
for sjov, at Danske
Hospitalsklovne har
røde klovnenæser på.

Klovnefiguren er en
ældgammel figur fra
det gamle Egypten,
som er kendt for at
være fleksibel og
legende. Klovnen
kan udfordre sociale
ordener, udviske
grænser og ændre
på eksisterende
strukturer. Den røde
klovnenæse kan åbne
nye døre og tilbyde
de mennesker, som
klovnen er i kontakt
med, at indgå
i andre roller.

Hospitalsklovnen spiller ikke en
rolle, men er hele tiden i en tilstand
af åbenhed og rummelighed.
Hospitalsklovnen er hverken barn
eller en voksen, men fleksibel og
lige præcis den, som det indlagte
barn og familien har behov for, at
klovnen skal være.

Hospitalsklovnen arbejder
med det sansende, følende og
tænkende område af sit eget
og barnets centralnervesystem

“Hospitalsklovnene og vi på afdelingen har hver

vores professionelle måde at gå til arbejdet på. Det
er et samspil, hvor det går op i en højere enhed. Vi kan
bruge hinanden. Det, synes jeg, er helt fantastisk.
SYGEPLEJERSKE PÅ BØRNEAFDELING.

Hospitalsklovnens funktion
følger barnets behov
Brobygger til en anden virkelighed:
Med leg og fantasi hjælper hospitalsklovnen barnet til at få adgang til
et fantasifuldt, legende og børnevenligt univers.

Emotionel facilitator:
Hospitalsklovnen mærker barnets følelser som f.eks. vrede eller frustration
og støtter barnet i at give dem et udtryk. I stedet for at gemme svære følelser
væk, anerkender hospitalsklovnen dem og giver barnet mulighed for at
reagere på dem.

Social facilitator:
Hospitalsklovnen skaber og styrker relationer mellem mennesker. Mellem
barn og forældre, men også mellem barn og fagpersonale. Hospitalsklovnen
kan bl.a. hjælpe til, at barnet føler sig tryg i relationen til sygeplejersker og
læger.

Oversætter i behandlingssystemet:
Hospitalsklovnen oversætter den ”voksne hospitalsverden” til en forståelig
børneverden. Hospitalsklovnen kan f.eks. stille spørgsmål til fagpersonalet om
behandlingen eller medicinen, så barnet nemmere forstår, hvad der skal ske.

Vidne:
Hospitalsklovnen er et nærværende vidne på barnets oplevelse, der
forsikrer barnet om, at det ikke er alene. Når proceduren er overstået,
kan hospitalsklovnen tale med barnet om den svære oplevelse.

Sådan møder
hospitalsklovnen barnet
Det optimale møde mellem barn og hospitalsklovn sker, når klovnen
har mulighed for at arbejde sig gennem tre faser:

2.

1.

Der sker en
ændring
i situationen.
Synlig eller
usynlig

Der skabes
en kontakt
mellem
barn og
hospitalsklovn

3.

Barnet og familien kan
tage oplevelsen med sig
– også når hospitalsklovnen
ikke er til stede

OM

Siden 2003 har Danske Hospitalsklovne været en fast del af
landets børneafdelinger. I dag kommer vi også på flere børneog ungdomspsykiatriske afdelinger og bosteder for børn og unge.
Vi er en farverig kontrast til den hvide hospitalsverden, hvor vores
vigtigste formål er at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod,
så de bedre kan stå deres sygdomsforløb igennem.
Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fagpersonale, hvor vi
løbende er i dialog for at udvikle og opnå det bedste samarbejde
til glæde for indlagte børn og familier.
Alle hospitalsklovne i Danske Hospitalsklovne er uddannede –
også i hygiejne. Vi følger altid de gældende retningslinjer for dette,
og tilpasser os det enkelte besøgssteds individuelle standarder.

Læs mere om vores arbejde på:

www.danskehospitalsklovne.dk

