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Baggrund og fokusområde:
År 2017 var året, hvor Bamsehospitalet® kiggede indad og fokuserede på at opbygge stærke lokalafdelinger
og styrke det tværlokale (nationale) samarbejde. Derfor har der i dette år været stort fokus på både at
arrangere større arrangementer med deltagelse fra flere lokalafdelinger samt at sikre en nem
kommunikationslinje fra lokalmiljø til lokalmiljø. Som følge heraf, har flere lokalafdelinger samarbejdet om
større arrangementer og deltaget i hinandens arrangementer ved behov og af interesse. Lokalafdelingerne
og Bamsehospitalet® som helhed er således blevet stærkere (målt på frivillighænder) og med forbedret
nationalt samarbejde og sammenhold (målt på arrangementsamarbejder og fælles udviklingsprojekter).
Frivilligtilgang:
Bamsehospitalet® har i 2017 haft en stor tilgang i frivillige hænder, hvilket i flere lokalafdelinger har kunne
mærkes ved uddannelsesdage, infoaftener og sociale arrangementer. Således er Bamsehospitalet® samlet
set gået fra 275 registrerede frivillige (medlemmer af IMCC) ved udgangen af året 2016 til 327 registrerede
frivillige (medlemmer af IMCC) ved udgangen af 2017. Dette svarer til en samlet fremgang på 19%.
Arrangementer:
I år 2017 blev der afholdt 59 bamsehospitalsarrangementer og 10 Sund Krop-arrangementer. I alt deltog 530
frivillige, der til arrangementerne brugte ca. 260 timer i børnehøjde, hvor de praktiserede deres
kommunikative egenskaber. I alt estimeres 3550 børn at have deltaget ved de mange arrangementer, hvor
de bl.a. blev præsenterede for hospitalets diagnostiserings- og behandlingsregimer samt fik et indblik i både
den syge og den raske krop. Dette svarer til et gennemsnit på 52 børn pr. arrangement.
Arrangementerne er primært lokaliseret omkring de fem lokalafdelingers baser (se Figur 1) i hhv. Aalborg,
Aarhus, Esbjerg, København og Odense.
Udover arrangementer planlagt og afholdt af enkeltstående lokalafdelinger, har Bamsehospitalet® i 2017
afholdt fem store tværlokale arrangementer i Billund, Allinge og Kolding (markeret med gul på kortet). I disse
arrangementer deltog op til 26 frivillige pr. gang med repræsentation af hhv. alle fem, tre og to
lokalafdelinger. To-og-fyrre-procent (n = 29) af alle arrangementerne blev i byer uden for lokalafdelingernes
basisby – dvs. i andre byer end Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København og Odense. De resterende 58% (n = 40)
af alle arrangementerne blev afholdt i lokalafdelingernes basisby – dvs. i enten Aalborg, Aarhus, Esbjerg,
København og Odense.
Blandt lokalafdelingerne var der i 2017 stor forskel i, hvor mange arrangementer der blev afholdt i/uden for
basisbyen fra en fordeling på 38%/62% til 83%/17% hhv. i/uden for lokalafdelingens basisby (se nedenfor
under ”Lokalafdelinger).
Arrangementerne blev primært afholdt på biblioteker (27,5%), på et hospital (17%), i en børnehave (14%),
skoler (13%) og stormagasiner (12%). Resterende arrangementer blev afholdt i forbindelse med større
udendørsarrangementer (9%), på universiteter (4%), til andre arrangementer som Kulturnatten (3%),
Folkemødet (1%) og ved en sommerferielejr hos Ungdommens Røde Kors (1%). For en komplet liste over
arrangementers lokalitet (by og type) samt deltagende frivillige og deltagende børn, se Appendix 1.
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Figur 1: Denne figur viser, hvilke byer de forskellige lokalafdelinger i Bamsehospitalet® har besøgt i 2017. Som
det ses, er der store dele af Vestjylland, Sønderjylland, det vestlige Nordjylland, Sydfyn samt Vest- og
Sydsjælland, hvor Bamsehospitalet® ikke har været på besøg.
Farvekoder: Aalborg (grøn), Aarhus (orange), Esbjerg (mørkerød), København (turkis), Odense (lyseblå) og
Nationalt (gul).
Lokalafdelinger:
Aalborg: Aalborg afholdte i 2017 otte arrangementer – alle med det egentlige bamsehospital – og deltog i
yderligere et nationalt arrangement i Billund. Af disse foregik tre i Aalborg (svarende til 38%) og blev afholdt
på hhv. et bibliotek, i en børnehave og et hospital. De resterende fem arrangementer foregik i byer uden for
Aalborg (svarende til 62%) – alle fem afholdt på et bibliotek.
Siden efteråret 2017 har lokalafdelingen i Aalborg arbejdet på at opstarte projekt Sund Krop.
Repræsentanter har bl.a. deltaget ved flere af lokalafdelingen i Aarhus’ Sund Krop-arrangementer og
arbejdet med at starte Sund Krop i Aalborg fortsætter i 2018.
Aarhus: Aarhus afholdte i 2017 26 arrangementer – 9 med Sund Krop og 17 med det egentlige
bamsehospital – og deltog yderligere i to nationale arrangementer i hhv. Allinge og Billund. Af disse foregik
16 i Aarhus (svarende til 62%); otte blev afholdt på skoler, tre på hospitaler, to i en børnehave, to på et
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bibliotek og et i et stormagasin. De resterende 12 arrangementer (38%) foregik i byer uden for Aarhus; tre på
biblioteker, tre på hospitaler, to i børnehaver, et på en skole og et ved en sommerlejr holdt af Ungdommens
Røde Kors.
Lokalafdelingen i Aarhus har i år 2017 opstartet besøg på flere børneafdelinger på bl.a. Viborg
Regionshospital, Randers Regionshospital og Skejby Sygehus. Dette har bl.a. resulteret i en fast aftale med
børneafdelingen på Skejby Sygehus, som lokalafdelingen i Aarhus således besøger en gang om måneden med
det egentlige bamsehospital.
Esbjerg: Esbjerg afholdte i 2017 seks arrangementer – alle med det egentlige bamsehospital – og deltog i
yderligere to nationale arrangementer i hhv. Billund og Kolding. Af disse foregik fem i Esbjerg (svarende til
83%), som alle blev afholdt i en børnehave. Det resterende arrangement (svarende til 17%) foregik ved et
udendørsarrangement i en by uden for Esbjerg.
Bamsehospitalet® i Esbjerg startede i 2016 og fokus for lokalafdelingen har derfor primært været at få
opbygget en stabil styregruppe med et sikkert frivilliggrundlag – sekundært at få afholdt arrangementer i
overensstemmelse med frivilliggrundlaget.
København: København afholdte i 2017 14 arrangementer – 13 med det egentlige bamsehospital og et med
Sund Krop – og deltog yderligere i tre nationale arrangementer i hhv. Allinge, Billund og Kolding. Af disse
foregik 10 arrangementer i Københavnsområdet (svarende til 71%), hvor tre blev afholdt på et bibliotek, to
på et universitet, to i forbindelse med et udendørsevent, to i forbindelse med Kulturnatten og et på et
hospital. De resterende fire arrangementer (29%) fandt sted i byer uden for Københavnsområdet, og blev
alle afholdt på et bibliotek.
Lokalafdelingen i København havde i 2017 stor succes med at afholde et ”take-away”-arrangement med
Sund Krop. De besøgte således Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med Kulturnatten 2017,
og havde medbragt hjernestanden, mave/tarm-standen og hjerte-lungestanden i en passers-by-venlig
udgave. De medbragte organer var blikfang, der lokkede børn og voksne til.
Odense: Odense afholdte i 2017 13 arrangementer – alle med det egentlige bamsehospital – og deltog
yderligere i tre nationale arrangementer i hhv. Allinge, Billund og Kolding. Af disse foregik seks
arrangementer i Odense (svarende til 46%), hvor de fire blev afholdt på et hospital, et på universitet og et på
et bibliotek. De resterende syv arrangementer (53%) foregik i byer uden for Odense og fem blev afholdt i
stormagasin mens to blev afholdt i forbindelse med udendørsevents.
Lokalafdelingen i Odense har i 2017 oplevet en stor tilslutning blandt frivillige fra flere forskellige studier.
Lokalafdelingen besluttede dermed ved udgangen af 2017 at opstarte projekt Sund Krop og fortsætter med
dette projekt i 2018.
For den generelle fordeling af arrangementer baseret på lokalafdeling og lokalitetstype, se Figur 2 nedenfor.
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Figur 2: Denne figur illustrerer fordelingen af arrangementer baseret på lokalafdeling og lokalisationstype.
Øvrigt:
Bamsehospitalet® har i 2017 også haft øjnene rettede mod det store udland. Konceptet Bamsehospitalet
eller The Teddy Bear Hospital findes nemlig over hele verden og den danske afdeling arbejder fokuseret på at
få kontakt til mulige sparringspartnere i andre Europæiske lande.
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Fokusområde 2018:
I året 2018 vil Bamsehospitalet® fokusere på at udvikle projekt Sund Krop, samt at kick-starte initiativet om
at komme ud til mere sårbare og udsatte børn, end Bamsehospitalet® normalt besøger – f.eks. ved at besøge
indlagte børn, socialt belastede børn og/eller psykisk eller fysisk belastede børn. Derudover vil
Bamsehospitalet® sikre den organisatoriske hukommelse og arbejde for at frivillige føler størst mulig tryghed
i aktiviteten. Bamsehospitalet® vil fokusere på at integrere den store frivilligtilgang i 2017 i den overordnede
struktur og strategi for Bamsehospitalet® 2018 året 2018 har Bamsehospitalet® således følgende
målsætninger (2018 er markeret med fed):
•

Ad indlagte børn:
o Inden udgangen af 2018, indkøbes der sterilt/afvaskeligt udstyr (som scannere, stetoskoper
etc.) til brug på hospitalsafdelingerne
o
o

•

Ad sårbare/udsatte børn:
o I første trimester af 2018 oprettes og administreres en transportpulje, hvor økonomisk
udfordrede institutioner (særligt i yderdele af Danmark) kan søge støtte til dække af
transportudgifter for Bamsehospitalet®
o

•

Inden udgangen af 2021, afholdes 10% af alle arrangementer (både det egentlige bamsehospital og Sund Krop) i socialt udsatte
områder som ghettoer, feriecamps for udsatte børn og/eller yderdele af Danmark/Udkantsdanmark

Ad psykisk og/eller fysisk udfordrede børn:
o Inden udgangen af 2019, er projekt Sund Krop opstartet og etableret i de resterende tre
lokalafdelinger (hhv. Aalborg, Esbjerg og Odense)
▪ NB: for 2018 er målsætningen at Sund Krop etbaleres i Aalborg og Odense
o

o
o

•

Inden udgangen af 2019, har hver lokalafdeling etableret samarbejder med børneafdelinger rundt om i Danmark (fordelt
mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland/Region Hovedstaden)
Inden udgangen af 2020, vil hver lokalafdeling på basis af ovenstående samarbejder afholde regelmæssige arrangementer på
en eller flere børneafdelinger i hver region (min. 1 børneafdelingsarrangement pr. md. pr. lokalafdeling)

Inden udgangen af 2019, har projekt Sund Krop i hhv. Aarhus og København etableret kontakt til og afholdt mindst 1
arrangement for specialklasser med udfordrede børn (eks. børn med diagnoser som autisme, Aspergers, børn med ADHD, børn
med fysiske handicap)
Ved udgangen af 2020, afholder projekt Sund Krop i Aarhus og København afholder mindst to arrangementer pr. år på skoler
eller i institutioner med udfordrede børn
Inden udgangen af 2021, har projekt Sund Krop i hhv. Aalborg, Esbjerg og etableret kontakt til og afholdt mindst 1 arrangement
for specialklasser med udfordrede børn (eks. børn med diagnoser som autisme, Aspergers, børn med ADHD, børn med fysiske
handicap)

Ad frivillige:
o Fra år 2018, afholdelse af mindst et forberedende og opkvalificerende kursus årligt for de
frivillige således at disse får passende redskaber til at:
▪ Håndtere svære samtaler med indlagte børn
▪ Kommunikere med børn og unge i alle aldre (fra 0-17 år)
▪ Tale om hjernen og psykiske sygdomme
▪ Snakke om sygdomme, man skal leve med hele livet
▪ Håndtere samtaler med kræftsyge børn, som forstår, at de er terminalt syge
o Inden udgangen af 2018 etableres en Bamsehospitalsambassadør-ordning med optag af
færdiguddannede frivillig med stort engagement i Bamsehospitalet®
o

Inden udgangen af 2020, er der etableret en ny lokalafdeling i enten Region Hovedstaden (Bornholm) eller Region Sjælland
(Nykøbing Falster eller Slagelse)

Alle spørgsmål til Baseline-rapporten / Årsrapporten 2017 bedes rettes til Kristine Svinning Valeur,
den nationale aktivitetsleder i Bamsehospitalet® & Sund Krop anno 2018 med ansvar for
udarbejdelsen af rapporten. Kristine kan kontaktes elektronisk via:
E BAMSEHOSPITALET@IMCC.DK / KRISTINE.VALEUR@HOTMAIL.COM (efter udgangen af 2018)
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