
Fællesskab og leg for børn  
med nedsat immunforsvar



Udvikling, leg og fællesskab  
– trods sygdom
Børn med nedsat immunforsvar, har behov for 
et tilbud, hvor de kan være del af et børnefæl-
lesskab uden at sætte deres helbred på spil. Der 
er behov for særlig støtte i forhold til at sikre 
barnets udvikling og mestring, beskyttelse mod 
smitte samt støtte og guidning af forældrene.

I Siv er barnets udvikling og trivsel i fokus og 
der laves individuelle handleplaner, der sikrer, 
at hvert barn mødes og løftes. Vi har fokus på 
at stimulere og understøtte den sproglige og 
motoriske udvikling samt  barnets sociale kom-
petencer og omverdensforståelse.

Fokus på forældrene
Forældre til et barn med nedsat immunforsvar 
gennemgår en hård tid, som kan have konse-
kvenser for deres mentale helbred og arbejdsliv. 
Børnehuset Siv har flere faciliteter for voksne 
med f.eks. kontorplads, træningsområde og 
soverum, der gør det muligt for forældre at få 
værdifuld alenetid. Vores professionelle perso-
nale har de faglige kompetencer til at støtte for-
ældrene med krisesamtaler, aflastning, guidning 
og forældrenetværk, som hjælper dem gennem 
den svære periode og tilbage på arbejdsmarkedet. 

Specialiseret viden og erfaring
Børnehuset Siv har i mere end 20 år været et 
tilbud til børn med nedsat immunforsvar, og er 
det eneste af sin slags i Danmark. Vi samarbej-
der med kommuner og sundhedsvæsen og har 
gennem årene opbygget mange specialkom-
petencer, der gør, at vi kan løfte denne særlige 
opgave med at sikre barnets udvikling trods 
sygdom og yde støtte til familien.

Medarbejderne har deres professionelle bag-
grund inden for mange grene af pædagogikken, 
psykologien, sundhedsvæsnet m.fl. Vi har lang 
erfaring i arbejdet med syge børn og deres 
forældre, som står i en svær situation, og vi har 
de faglige og menneskelige kompetencer til at 
hjælpe dem igennem og ruste dem til en normal 
tilværelse.

Beskyttelse mod smitte
I Børnehuset Siv matcher vi barnets behov og 
de isolationskrav, hospitalet definerer. Vi har er-
faring for, at overgangsfasen fra syg til helt rask 

kan være svær. Ofte vil barnet være i efterbe-
handling og ikke robust nok til at indgå i aktivite-
terne i en almindelig daginstitution eller skole. I 
Siv tilbyder vi en gradvis tilvænning til en normal 
dagligdag med mere udfordring og højere grad 
af selvstændighed.

Børnehuset Siv er et særligt dagtilbud målrettet 
børn med nedsat immunforsvar eller særligt 
behov for smittebeskyttelse, der kan skyl des syg-
domme som allergi, diabetes, hjerte- og lungeli-
delser, immundefekter, sjældne diagnoser eller 
kræft (fx. spædbarnsleukæmi).

Henvis barn og forældre til  
Børnehuset Siv
Børnehuset Siv har tætte relationer til hospitaler 
og sundhedsvæsen. Barnets læge kan lave en 
henvisning til Børnehuset Siv, og barnets hjem-
kommune kan visitere efter §32. Kommuner 
og sundhedspersonale er altid velkomne til at 
besøge Børnehuset Siv efter aftale eller ringe og 
høre nærmere om mulighederne.



Læs mere om Børnehuset Siv og vores tilbud  
på vores hjemmeside: www.bhsiv.dk
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