32.000 børn og unge er årligt i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien

HOSPITALSKL VNE

HJÆLPER BØRN OG UNGE I PSYKIATRIEN
Sådan svarer fagpersonalet, der arbejder sammen med hospitalsklovnene

BEHANDLING
RELATIONER
92 %
90 %
Børn og unge øver sig i at
indgå i relationer , når de er
sammen med hospitalsklovne
Børn og unge får
gode fælles oplevelser
med hinanden

STEMNINGER

100 %
100 %

Børn og unge udviser
mere glæde sammen
med hospitalsklovne
Børn og unge får en
pause fra hverdagen
på afdelingen

SAMARBEJDE
MED FAGPERSONALET

94 %
71 %

Oplever, at deres samarbejde
med hospitalsklovnene er
godt eller meget godt
Ser hospitalsklovnene som
en relevant faglighed i det
psykiatriske arbejde

96 %

>>> 91 %

Fagpersonalet får mulighed for
at få øje på barnets og den unges
ressourcer og udfordringer ved at
observere dem i samvær med
hospitalsklovne

Fagpersonalet får en anden mulighed
for kontakt til barnet/den unge

SELVFORSTÅELSE
OG HANDLEKRAFT

95 %
92 %

Børn og unge får succesoplevelser
ved at lære hospitalsklovnene noget

Børn og unge bevæger sig ud af
fastlåste rammer og mønstre
sammen med hospitalsklovne

DANSKE HOSPITALSKLOVNE I
BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN
Har siden 2016 arbejdet med børn og unge i psykiatrien
I 2019 har vi faste vagter på 11 børneog ungdomspsykiatriske afsnit

I 2019 arbejder 21 hospitalsklovne i psykiatrien
Alle hospitalsklovne er uddannede og
modtager løbende efteruddannelse

Vi tilbyder fagpersonalet møder og workshops,
der kan understøtte samarbejdet

HÅB OG DRØMME

” Børn kan miste troen på, at de har en fremtid, når de er indlagt i psykiatrien. Men hospitalsklovnene kan give dem den tilbage, og få drømmene om den til at gro på måder, vi slet ikke kan, ”
- Sygeplejerske på børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit

6 ud af de 8 børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, som vi i 2019 har haft et længere
samarbejde med, har deltaget i evalueringen
53 fagpersonaler, der samarbejder med hospitalsklovne, har besvaret spørgeskemaet
Evalueringen er lavet i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS
Læs mere om evalueringen, metoder og data på:

danskehospitalsklovne.dk

