
Hur bygger vi framtidens 
palliativa vård för barn i 

Sverige? 
Målet för dagen  

 
HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN 
GOD PALLIATIV VÅRD AV BARN I HELA SVERIGE? 
 
- Presentationer av exempel på palliativa vårdinstanser 
- Aktuell forskning  
- Möte i nätverket ”Palliativ vård av barn” och fortsatt diskussion 

1 



Samarbete 
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  Hospice 

 Hemsjukvård 

  Sjukhus 



Palliativ vård 

Palliativ kommer från ordet pallium på latin och betyder 
mantel 
 
 Med palliativ vård menas i litteraturen all vård som 

inte har ett kurativt syfte och innebär på så sätt inte 
bara vård i livets slutskede   

 
Bjork M, Wiebe T, Hallstrom I. An everyday struggle-Swedish families' lived experiences during a child's 
cancer treatment. J Pediatr Nurs. 2009 Oct;24(5):423-32. 

Beck-Friis B, Strang P. Palliativ medicin. 3. uppl. ed. Stockholm: Liber; 2005.  
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WHOs Definition Palliativ vård för barn 

 En total omvårdnad av barnets kropp och själ samt ett stöd åt barnets familj  
 

 En vård som börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter oavsett om 
barnet får behandling mot sjukdomen  
 

 Att vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets fysiska och psykiska smärta samt 
sociala konsekvenser 
 

  Breda tvärvetenskapliga strategier som inkluderar familjen i syfte att få en så 
effektiv vård som möjligt, men som kan genomföras framgångsrikt även om 
resurserna är begränsade 
 

  En vård som kan ske både på sjukhus och i barnets hem 
 
 

Hämtat från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 
Socialstyrelsen Maj 2013 
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Gruppering enligt europeisk 
arbetsgrupp 

  Barn med livshotande tillstånd som kan ha botande 
behandling men som också kan miss-lyckas.  

  Tillstånd där barnet föds med en allvarlig sjukdom 
och en tidig död är oundviklig  

 Progressiva sjukdomar, där möjlighet till bot inte 
finns men som kan bli långvarigt liv  

 Bestående sjukdomar men inte progressivt.  
 
 
Fritt översatt från Craig F, Abu-Saad Huijer H, Benini F, Kuttner L, Wood C, Feraris PC, et al. [IMPaCCT: 
standards of paediatric palliative care]. Schmerz. 2008 Aug;22(4):401-8.  
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Brytpunktsamtal 

 Fas 1= tidig fas,  När det huvudsakliga målet med 
vården ändras från att vara livsförlängande till att 
vara lindrande Palliativ vård 

 Fas 2 = sen fas, När vården  övergång till palliativ 
vård i livets slutskede 
 

Bör hållas av den ansvariga läkaren och ska 
dokumenteras i journalen. 
Brytpunkt är ett administrativt uttryck som framför allt 
används inom och mellan professioner 
 
 Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) 
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Fyra hörnstenar  
i palliativ vård 

  Symtomlindring  
Symtomlindringen innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala och 
existentiella behov. 

  Samarbete 
 Ett mångprofessionellt arbetslag 

  Kommunikation och relation  
i syfte att främja patientens livskvalitet. 
Det innebär god inbördes kommunikation och relation inom och mellan 
arbetslag och i förhållande till patienten och dennas närstående 

 Stöd till de närstående 
 under sjukdomen och efter dödsfallet 

 
Hämtat från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

Socialstyrelsen Maj 2013 
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Palliativ vård av barn i världen  

 
 
 
 
 
 

 
 

      40% Pediatrisk Palliativ vård (PPC)   
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Barn palliativ vård 
SABH  
och  

Lilla Erstagården 
24/7 

 
Övrigt via 

barnklinikerna själva 
och vuxen ASIH 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.resebokhandeln.com/sveriges-kommuner-p-920.html&ei=GpYGVdrFF-veywPMkYHwBg&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGQ2Wr_Ddasw_flGWOEcH1U6xsDwQ&ust=1426581375253167�


Palliativa riktlinjer  

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) 
http://www.cancercentrum.se/PageFiles/3493/NatVP_Palliativv%c3%a5r
d_2012_final.pdf 
Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede ( 2013) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4 
 
https://www.togetherforshortlives.org.uk/assets/0000/1052/Basic_Sympto
m_Contro_in_Paediatric_Palliative_Care_2011.pdf 
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PALLIATIV VÅRD PÅ 
SJUKHUS 

ANN-CHRISTINE BJÖRKLUND, LEG. 
BARNSJUKSKÖTERSKA 

EVA TURUP, LEG. BARNSJUKSKÖTERSKA 



• VAD ÄR DET? 

• ”SVÅRT ATT DEFINIERA.” 

• EN SÄLLAN HÄNDELSE. 



  
ÖREBRO 

GÄVLE 

HUDIKSVALL 

FALUN 

ESKILSTUNA 

VÄSTERÅS 

NYKÖPING 



Regionsjukhus 
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Västerås Örebro 

Eskilstuna 
/ Nyköping 

Akademiska 
barnsjukhuset 

Neonatal 

Onkologi 

Neurologi  
Ortopedi 

Kirurgi  
Urologi 

Akut 
pediatrik 

Barn-IVA 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

 
 

 

Helena Bergius. Chefsjuksköterska              Emma Rylander, ÖL,Sektionschef.   



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

Varför hemsjukvård? 

• Det är ett uttalat önskemål från föräldrar och personal 

• Det ger ökad livskvalitet för sjuka barn och anhöriga 

• Det gör specialistsjukhusets resurser tillgängliga i 
 barnets hem 

• Det ger större flexibilitet i utnyttjandet av sjukhusets 
 resurser 

• Det ger lägre vårdkostnader 

• Ny IT möjliggör mer sjukvård på distans 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

Hur? 

• SABH fungerar tack vare en 
sammanhållen integrering av 
 

a) medicinska/omvårdnadsmässiga 
aspekter 

b) organisationsform/management 
c) teknikutveckling 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

Personal 
 

Sektionsledning 

4 läkare 

14 sjuksköterskor 

10 barnsköterskor/undersköterskor 
 
Blandschema dag/natt 
Kompetensöverföring/utbildning/handledning 

Tillgång till sjukhusets övriga yrkesgrupper på samma 
sätt som vårdavdelningarna 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 
 

Patientgrupper 
• Nyfödda barn med olika komplikationer  

• Eftervård av för tidigt födda barn 

• Tidigare friska barn med akuta sjukdomar  

     t.ex. svåra pneumonier, sepsis, osteomyelit,  brännskador 

• Eftervård efter vissa kirurgiska ingrepp  

     t.ex. hypospadiop, app.abscess, mobilisering  

• Kroniska sjukdomar där en komplikation 

     tillstött som kräver akut sjukhusvård, t.ex. 
nutrition,infektion 

• Onkologiska sjukdomar i kurativ vård 

• Palliativ vård  

 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

  Produktion 

Max 27-30 patienter kan vårdas  samtidigt 

ca 6000 vårddagar per år 

> 80 000 vårddagar sedan starten 

medelvårdtid 6-7 dag; medianvårdtid 3-4 dag 
 
 

 
lägre vårdkostnad än en ordinarie 
sjukhusplats (ref revisionsrapporten 08) 

billigare för familjen  

 

   Ekonomi  

  



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

Det palliativa teamet inom SABH-24/7 
 
 
Lokala Palliativa riktlinjer baserade på det nationella  
Vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014. 
 
 
• Läkare,sjuksköterska,barnsköterska/ undersköterska 
• Vårdhunden Moltas 
• fys.ter., arb. ter, logoped, kurator, psykolog 
• lekterapeut, musikterapeut, pedagog,  
  sjukhusclowner, Pysselbyrån 
• Kompetenscentrum 
 
 
 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 

OBS! EJ 
reglementsenlig 
klädsel 



Susanne Schultz, Andor Wagner, Anette Jirbäck 
2015 



Moltas  Terapi/Vårdhund 



       Leka ute i friska    
 luften 



 
Inne på sjukhuset 



 
Mys hemma i soffan 



 
KÄRLEK 

 
VÄRME 

Ökad livskvalitet 
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Lilla Erstagården 
Barn- och ungdomshospice 

 

Nordens enda barn- och ungdomshospice 
Drivs av Ersta sjukhus i Stockholm, non-profit 
Riksintag 
Barn och ungdomar 0-18 år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Karin



 Multiprofessionellt team  

 Sjukhusvård i en hemlik miljö med 5 vårdplatser 

 Vård i livets slutskede/ ”Hospice” 

 Avlastningsvård av patienter från de palliativa 
grupperna 

 Vården innebär allt från stöd och avlastning av 
familjen inklusive viktig basal palliativ omvårdnad 
till komplicerad smärt- och ångestlindring med om 
behov möjlighet till palliativ sedering 
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Lilla Erstagården 
Barn- och ungdomshospice 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
i samarbete med specialistkliniker tex  onkologen, neurologen, barnhabilitering tex  om behov av lång vårdtid på sjukhus,  utslussning till hemmet eller avlastning av    föräldrar



 Vården ser till hela familjen  

 Sammarbete med specialistkliniker och 
hemsjukvård 

 Syskonstödjare  

 Uppföljande stöd efter dödsfall 

 Minnesdagen 
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Lilla Erstagården 
Barn- och ungdomshospice 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samma journalsystem i hela Stockholms barnsjukvård



 
Ni är alltid välkomna till  

Lilla Erstagården  
barn- och ungdomshospice 
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Besök gärna vår monter nummer  17 



 Lilla Erstagården bygger ett nytt barn och 
ungdomshospice 

    med möjlighet till  
    8 vårdplatser 
 
 
 
 Fortsatt utvecklande av ett nätverk för palliativ 

vård av barn och ungdomar över hela Sverige     
Lilla Erstagården är i nuläget sammankallande 
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  Hospice 

 Hemsjukvård 

  Sjukhus 



Tack för att ni lyssnat 
välkommen åter klockan  

13,50 
Forskning 

 
15,30 

Nätverksmöte 
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