
Vem är jag och vad gör jag? 
Vuxenhematolog 

Arbetar med allogen stamcellstransplantation sedan 30 år 

Intresse i aplastisk anemi och en del andra ovanliga 
medfödda hematologiska sjd (DBA t.ex.) 

 

Ser därför unga vuxna i dessa situationer. 

 

Detta är mest tankar och diskussionsunderlag för dagen 

 

 



Vilka patienter kommer till oss? 
”Gamla” onkologipatienter  - SCT patienter 

Nya onkologipatienter  - debut i sena tonåren 

Allvarliga förvärvade hematologiska sjd  - SAA 

Patienter med sjd som är vanligare i vuxen-  - KML, MPD 
hematologin men sällsynta hos barn   

Medfödda sjd  - Gaucher   
 - Hemofili   
 - Hemoglobinopatier 
 - DBA   
 - Granulocytsjd. 
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Grundläggande känsla ur en 
vuxenhematologs perspektiv 
Det fungerar för det mesta bra med överföringen 

Enklare givetvis för patienter som i princip mår bra / har 
begränsade problem 

Svårare för patienter med bestående funktionsnedsättningar och 
komplexa problem. 

Bakomliggande social / kulturell miljö har stor betydelse. 

För de flesta patienter fungerar det successivt bättre över tid. 
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Möjliga problemställningar att diskutera 
Annorlunda upplägg på ÖPV verksamhet 

Fokus på andra frågor 

Kunskapsöverföring 

Olika vuxenkliniker inblandade 

Vad skall vi följa / vad förväntas vi följa? 

Hur informeras patienten vid överföringen?  

Föräldrarnas roll 

Vad vet barnkollegorna om hur vi arbetar och vad vet vi om hur 
barnkollegorna arbetar? 
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Annorlunda upplägg av ÖPV verksamhet  

Vi får ett nybesök på en patient med en sedan länge etablerad 
kontakt som nu bryts.  

Den unge vuxne/föräldrarna är vana med en viss rutin som nu 
ändras. 

Antalet patienter i systemet är större (?) 

Mer ”opersonligt” (?) 
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Fokus på andra frågor 
Medicinskt 

Fokuserad uppföljning i stället för mer generell (?).  

Givetvis beror det på hur sjukdom, behandling och 
uppföljningstid på barn (medfödda / förvärvade sjd) 

 

Socialt 

Utbildning 

Arbetsliv 

Partnerskap 

Ev. familjebildning 
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Kunskapsöverföring   
Sällan något problem med den medicinska kunskapen om 
patienten. 

Bra och noggranna journaler finns i princip alltid. 

Problem kan dock finnas med viktig information som är ”gammal” 
som inte alltid är helt enkel att hitta från gamla pappersjournaler, 
gamla lab.listor, många års datajournal, olika system etc etc. 

 

Strukturerad sammanfattning kan vara bra även av ”gammal” 
viktig information.  

 

Gemensamt första besök?? 
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Kunskapsöverföring 
Kan vara problem med annan kunskap.  

Vi vet mycket om våra patienter om vi följt dem länge på få 
händer. Allt skrivs inte i journalen.  

 

Kan vara både bra och dåligt. 

 +  ”Clean slate” 

 -  Risk för glapp i kommunikationen 
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Kunskapsöverföring 
Skall vi rapportera tillbaka? 

I så fall vad? 

Vad har överenskommits med patienten? 
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Hur skall en överföring ske? 
Total och direkt överföring? 

 

Gradvis överföring? 

 

När skall den ske?  

 18? 19? 20?  

 Individbaserat? 
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Något kvar på barn?  
Patienten /föräldrarna kontaktar överremitterande klinik vid vissa 
frågor.  

Naturligt i en övergångsperiod 

Hur länge?? 

Ansvaret??? 

 

SSK kontakter? 

Paramedicinarna??  
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Olika vuxenkliniker kan bli inblandade   
Vad har varje klinik för ansvar?   
Vem skall koordinera?  / Skall det koordineras?? 
Vem bestämmer det? 
 
Kan vara kliniker på olika sjukhus 

 hemortssjukhus  -  universitetsklinik 
 specialsjukhus  -  universitetsklinik 

Kan vara andra kollegor ”på stan” 
 Gynekologer 
 Husläkare 
 Idrottsmedicinare 
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Vad skall vi följa? / Vad förväntas vi följa 

13 PL 120202 

Var det inte mer? 



Vad skall vi följa? / Vad förväntas vi följa 
Barnkontrollerna är ofta mycket mer omfattande än våra på 
vuxensidan och inriktade förutom sjukdomen på att följa en 
utveckling från barn till vuxen. 

Vad är viktigt att vi behåller av dessa kontroller? 

Osäkerhet kan uppstå hos patienten / föräldrar om vi inte kollar 
”allt” som tidigare kontrollerats. 

Skall vi utveckla specifika ”checklistor” för dessa unga vuxna? 
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Hur informeras patienten vid överföringen? 

Varför förs han/hon över? 

När skall det ske? 

Vad förväntas ske?  

Ansvar för fortsatt vård`? 

Kontaktvägar? 

 Remitterande klinik till mottagande. Oklarheter kan uppstå 
vid utomlänsvård 

 Vem skall patienten / föräldrarna kontakta vid 
sjukvårdsbehov i ”glappet”? 
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Föräldrarnas roll 

Frigörelse från föräldrar 

Sociala problemområden  - bostad 

    - arbete/studier 

    - ekonomi 

    

Individer med olika funktionsnedsättning 

Sekretess 
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Vad vet barnkollegorna om hur vi arbetar och 
vad vet vi om hur barnkollegorna arbetar? 
 
Dagen är förstås en utmärkt utgångspunkt för dessa 
diskussioner 

Mycket vet vi nog men saker kan säkert bli bättre. 

17 PL 120202 



Tack för uppmärksamheten 
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