Børnehuset SIV

En institution for immunsvækkede
børn og deres familier
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Børnehuset SIV er en institution for
immunsvækkede børn og deres familier
Husets børn har forskellige sygdomme,
der alle kræver et børneliv isoleret fra
menneskemængder, herunder almindelige
daginstitutioner. Sygdommene kan for
eksempel være alvorlige hjertefejl, leukæmi,
andre kræftformer, svære immundefekter,
alvorlige lungelidelser m.fl.

Det bedste ved SIV er at Benita kan se
andre børn. Hun har ikke mulighed for
at lege med andre børn når hun ikke er
i SIV
Anna, mor til Benita med hjernetumor

Det kan være ensomt for en familie med et
isoleret barn. Isolationen har konsekvenser
for barnet på både kort og lang sigt, men
det påvirker også forældre og søskende.
I Børnehuset ønsker vi, at give familierne
mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi
vil i særdeleshed gerne hjælpe det syge barn
med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer
igennem leg og samvær med andre børn, så
barnet forberedes bedst muligt til fremtiden.

Ønsker man en plads i Børnehuset, skal man
først tale med os for at høre om mulighederne.
Derefter skal man kontakte sagsbehandleren
i sin hjemkommune, så barnet kan visiteres
hertil – det hjælper vi gerne med.
Børnehuset SIV er en selvejende non-profit
institution og er afhængig af økonomisk støtte
fra fonde, virksomheder og private.
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Børnehuset SIV’s
6 hovedopgaver
1. Vi arbejder for at skabe en hverdag for
familier med alvorligt syge børn.

4. Vi støtter det syge barn i dets udvikling med
særligt fokus på de sociale kompetencer

2. Vi hjælper med at bryde isolationen
og fungere som bindeled mellem den
sygdomsramte families dagligdag og verden
udenfor.

5. Vi støtter de raske søskende.
6. Vi hjælper børn og forældre med at komme
tilbage til en hverdag efter endt sygdom.

3. Vi understøtter sammenholdet i familier, der
lever under et hårdt pres

Det er rart at møde nogle med overskud som ikke var bange for at møde ham. Peter er fem
år, og ved godt hvad det vil sige at gå i butikker og have legekammerater på besøg, fra før
han blev syg. Da vi startede i SIV efter at have levet isoleret oplevede han igen at være en
del af en børnegruppe. Hos SIV er der en rummelighed og forståelse for at selvom man er et
barn der er sygt, er man også er barn der kan lege og være sammen med andre børn.
Louise, mor til Peter med leukæmi
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Fakta

Børnene

Forplejning

Økonomi

Der er plads til 20 børn med sygdomme, der
kræver isolation fra menneskemængder
og dermed ikke kan benytte almindelige
daginstitutioner.

Hver dag serverer vi frokost samt et
frugtmåltid til både børn og voksne, og der er
altid kaffe og te på kanderne.

Børnenes hjemkommuner betaler for at
det enkelte barn kan gå her, hvilket dækker
husets driftsudgifter. Vi er afhængige af at
fonde, private og virksomheder yder tilskud til
aktiviteter og arrangementer.

Kontooplysninger
Handelsbanken, reg. 6302 konto 2664834,
CVR 20956372

Personalet

Bestyrelse

Vi er fem ansatte – 1 leder (sygeplejerske), 3
pædagoger og 1 rengøringsassistent. Vi er
dedikerede og har alle arbejdet her i mere end
syv år, hvilket sikrer tiltrængt kontinuitet for
børnene.

Børnehuset har en professionel og ulønnet
bestyrelse. Medlemmerne fremgår af
Børnehusets hjemmeside www.bhsiv.dk

Priser og udmærkelser:
Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2014
Børnehjælpsdagens Lillebrorpris 2014
Lions Prisen 2008
Sabroeprisen 2003

Besøg af H.K.H. Kronprinsessen i december 2015.
Kronprinsessen overrakte i 2014 Kræftens Bekæmpelses
Hæderspris til Børnehuset SIV.
Fotograf: Keld Navntoft, © Kongehuset

Familiens muligheder
i Børnehuset SIV
Vi byder hver dag børn og forældre og/eller
bedsteforældre velkommen. Børnenes raske
søskende må komme efter aftale. Børnehuset
SIV er et infektionsfrit sted for det syge barn.
Her er andre børn at lege med. Vi sætter
aktiviteter i gang, der passer til barnets
dagsform.
Vi har kontinuerligt planlagte aktiviteter som
fx musik og rytmik, teater, besøg af biblioteket,
bondegårdsture, besøg på brandstation.

I SIV er der altid forståelse for
situationen. Fleksibiliteten i det er
totalt fedt. Man kan dukke op på
alle tidspunkter. Det er lige meget
om man kommer midt i frokosten
– det afhænger af dagsformen, og
det er ok
Nicole, mor til Bendix med leukæmi

Forældrene deltager i dagens aktiviteter
sammen med deres barn – men har også
indimellem mulighed for at foretage sig
noget på egen hånd, som f.eks. kreative eller
sportslige aktiviteter. Vi er altid åbne for nye
og gode ideer til voksenarrangementer.

Også for raske søskende
Vi har erfaring for, at søskende bliver klemt,
når der er et sygt barn i familien. Derfor kan
de komme på besøg i SIV efter aftale. Her får

de mulighed for at deltage i dagligdagen og få
ekstra opmærksomhed, ligesom vi arrangerer
særlige aktiviteter for dem.

Næsten som almindelig daginstitution
Som i en almindelig daginstitution hjælper
vi børnene med at udvikle deres sociale
kompetencer og relationer. Vi gør det gennem
leg og ved at hjælpe dem med at blive en del af
børnefællesskabet.
Vi har åbent alle hverdage og fungerer som et
dagtilbud. Børnene er i huset sammen med en
af deres forældre eller en anden voksen, der
står barnet nær.

SIV giver Victoria nogle at lege
med, og det giver mig nogle andre
mennesker at snakke med. Jeg er
på orlov med Victoria, og hvis vi
ikke var i SIV, ville vi bare være
derhjemme. Jeg har nok flest af de
dage hvor jeg ikke gider snakke om
sygdom – jeg vil hellere snakke om
alt muligt andet.
Michael, far til Victoria med kronisk
lungesygdom og immundefekt
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Isolationsregler og hygiejne
Børnene i Børnehuset har et meget svagt
immunforsvar, enten på grund af immundefekt
eller medicinsk behandling. De kan ikke
benytte almindelige vuggestuer, dagpleje eller
børnehaver og er i varierende grad tvunget
til en hverdag inden for hjemmets fire vægge.
De må heller ikke opholde sig steder, hvor der
er mange mennesker samlet på et sted, og er
derfor afskåret fra at køre i bus, tog eller gå i
forretninger.
I Børnehuset SIV er der streng justits med
hygiejnen. Det gælder både håndhygiejne
og rengøring. Ved uanmeldt hygiejnetilsyn
fra Furesø Kommune i oktober 2014 viste
alle målinger at rengøringen bliver udført til
perfektion.
Som forælder skal jeg kunne stole på
at de hygiejniske forhold passer til mit
barns behov. Jeg skal være sikker på
at de andre børn ikke kommer syge
til SIV. Den sikkerhed og tryghed har
jeg i SIV
Gülüzar, mor til Mustafa med muskelkræft

Børnehuset SIV

facebook.com/sivhuset

www.bhsiv.dk
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