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•  Idag kan de flesta barn med hemoglobinopatier 
förväntas leva upp i vuxen ålder 

•  Hur överföringen till vuxensjukvården skall ske har börjat 
diskuteras det senaste decenniet 

•  Få undersökningar kring överföringen av barn med 
kroniska blodsjukdomar som thalassemi och sickle cell 
anemi 

•  I Sverige har vi tidigare inte haft så stor erfarenhet av 
dessa sjukdomar 

•  Barnen och deras familjer har ofta har en annan kulturell 
bakgrund - kan leda till att överföringen försvåras 



Det finns fler 
aspekter att 
tänka på 



Att bli vuxen 
•  En process i flera steg 

–  Börjar vid olika ålder hos pojkar och flickor 
–  Stora individuella skillnader 

•  I slutet av tonårstiden har de flesta barn  
–  ett mer avancerat logiskt tänkande 
–  större autonomi 
–  längre framtidsperspektiv 
–  ökad ansvarskänsla 
–  ökad känsla för de krav som ställs 
–  bättre uppfattning om samhällsstrukturen 
–  samtidigt ofta en vilsenhet kring den egna identiteten  

•  Den psykosociala och känslomässiga mognaden 
stämmer inte alltid överrens med åldern.  

•  Inte alltid som 18 års ålder är den lämpligaste åldern att 
överflyttas till vuxensjukvården  



Att ha en kronisk sjukdom 
•  Oro för sin egen hälsa 

•  Föräldrarnas omsorg kan uppmuntra till barnsligare, omognare 
beteenden – kan fördröja ansvarstagande för sin egen sjukdom 

•  Föräldrarna ofta med vid besök på barnkliniken 
–  viktigt att vända sig till den unga vuxna 
–  Träffa pat själv utan föräldrar 

•  Att bekräfta det vuxna och förmågan att ta eget ansvar är något som 
är viktigt vid kontakten med alla ungdomar 
–  ännu viktigare när gäller kroniska tillstånd som kräver att patienten 

förstår sin sjukdom, dess behandling och komplikationer.  
–  bör vara en del av varje besök från tonåren och framåt.  

Transition is not an event, it is a process. 
 

It takes time 



Hinder för en bra överföring  
– brist på stöd 

•  Svårt att hitta rätt vuxenansvarig 
•  Ingen planerad överföring  

–  abrubt överförande pga graviditet, missbruk, 
komplianceproblem 

•  Brist på personal med inriktning att hjälpa till 
med överföringen 

•  Ingen kommunikation mellan barn- vuxenklinik 

Bryant et al., J Ped Health care, 2009,23, 37 



•  Se överföringen som en process – börja tidigt 
•  Arbeta som ett team – barnläkare och vuxenläkare 

tillsammans 
•  Bejaka den unga patientens intresse att ta eget ansvar 

och vilja att förbereda sig för överföringen – se inte bara 
till åldern, flexibel start  

•  Träna vuxen- och barnsjukvården i adolescensmedicin  
•  Sök bidrag från kliniken för att arbeta med överföringen 

Bryant et al., J Ped Health care, 2009,23, 37 

Hinder för en bra överföring  
– brist på stöd - LÖSNINGSFÖRSLAG 



•  Få exempel på överföringsprogram 
publicerade 

Hinder för en bra överföring  
– brist på överföringsprogram 



•  Vårdprogram för överföring barn-vuxenklinik  
•  Gemensamma, tydliga mål med behandlingen  
•  Utbildning av sjukvårdspersonal, ungdomar, 

föräldrar kring alla aspekter av sjukdomen och 
frågor kring överföring 

•  Medicinsk sammanfattning från barnkliniken  
•  Stödja samarbete mellan vuxen- och barnklinker 

Bryant et al., J Ped Health care, 2009,23, 37 

Hinder för en bra överföring  
– brist på överföringsprogram LÖSNINGAR 



•  Motstånd mot överföring finns hos 
sjukvårdspersonal, ungdomarna och föräldrarna 

•  Föräldrarna kan känna sig utestängda från 
vården av deras barn 

Bryant et al., J Ped Health care, 2009,23, 37 

Hinder för en bra överföring  
– motstånd mot överföring 



•  Börja överföringsprocessen när patienten är mogen för 
det 

•  Utbilda patient och föräldrar om sjukdomen och 
uppmuntra eget ansvar för sjukdomen och dess 
behandling 

•  Tala med patienten om erfarenheter och förväntningar 
kring överföringen 
”I worried that the adult hospital would be a place full of dying 

people with a horrible smell” 
”Dagvården kändes som dödens väntrum” 

Bryant et al., J Ped Health care, 2009,23, 37 

Hinder för en bra överföring  
– motstånd mot överföring LÖSNINGAR 



Sobota et al. Am J Hematol, 2011 

Transition to adult care for sickle cell 
disease: survey of pediatric providers 
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Transition to adult care for sickle cell 
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Focus groups in UK on transition in 
rheumatology – common themes 

•  Need for a multidisciplinary team 
•  Good co-ordination between professionals 
•  Need for clear sources of information (incl web-sites) 
•  Identified co-ordinator 
•  Minimise medical impact of disease on life 
•  Make environment less formal 
•  Continuity of health professionals 
•  No additional persons without permission at consultation 

Shaw et al, Rheumatology(Oxford), 2004,43,770. 



Transition os not an event, it is a process. 
 

It takes time 


