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SAMMANFATTNING 
 

Kartläggningen av barns tillgång till palliativ vård i Sverige visar att bristerna inom området är 
stora. Tillgången till palliativ vård av barn och ungdomar är ojämlik både inom och mellan 
regionerna i Sverige. En del av förklaringen till detta är stora skillnader i hur arbetet är organiserat 
inom och mellan regionerna. På många ställen är ansvarsfördelningen otydlig och det finns inga 
klara riktlinjer för vem som har vårdansvar för denna kategori patienter. En bidragande orsak till 
variationen av tillgång till palliativ vård inom och mellan regionerna är att det saknas politiska 
beslut som förtydligar att barn ska omfattas av samma rättigheter till jämlik vård som vuxna. 

I de regioner där palliativ vård av barn och ungdomar fungerar bra har man etablerat ett 
välfungerande samarbete mellan barn- och ungdomsmedicin och palliativt team från 
vuxenvården. Man hänvisar även till tydliga ansvarsområden, tydlig kommunikation och 
tillgänglighet. Möjligheten att få den vård som önskas hemma med stöd av multiprofessionell 
kompetens och erfarenhet från palliativa team eller annan specialistkompetens, bidrar också till 
en bra upplevelse.  

De sjukhus som upplever att den palliativa vården av barn och ungdomar inte fungerar alls, anger 
orsaker som brist på resurser, otydligt ansvar och bristande beskrivning av arbetssätt. Andra 
orsaker som anges är behov av mer utbildning inom samtliga personalkategorier. Det är svårt att 
bygga upp erfarenhet inom området eftersom detta är sällanhändelser.  

Det nationella vårdprogrammet Palliativ vård av barn kan användas som en måttstock för hur väl 
den palliativa vården fungerar. Inget av de tillfrågade sjukhusen har implementerat det nationella 
vårdprogrammet fullt ut. Lösningarna för hur väl man uppfyller rekommendationerna i 
vårdprogrammet kommer att se olika ut i de olika regionerna, men det är möjligt att följa hur 
implementeringen av vårdprogrammet går över tid. 

För att skapa en mer jämlik tillgång till palliativ vård av barn i Sverige behöver regionerna fatta 
politiska beslut, dels om att barns rätt till palliativ vård ska tillgodoses, dels om att utvidga de 
strukturer regionerna har för palliativ vård av vuxna patienter så att även barnens behov kan 
tillgodoses. Ett sådant förtydligande av ansvarsfördelningen har redan gjorts i vissa regioner, med 
synbara effekter på barns tillgång till palliativkompetens. Liknande beslut bör fattas över hela 
Sverige. 

Vi efterlyser även en regional genomgång av hur tillgång till palliativ vård ser ut i den egna 
regionen, och att ett aktivt arbete för att implementera vårdprogrammet påbörjas över hela 
landet. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

Bakgrund 

Forskning visar att familjer med ett allvarligt sjukt barn ofta föredrar sjukvård i hemmet framför 
vård på sjukhus under olika skeden av barnets sjukdom, samt vid livets slut. Vård i hemmet kan 
stärka vardagsliv, hälsa och barnets delaktighet vid långvarig och svår sjukdom utan ökade hälso- 
och sjukvårdskostnader. [1] 

Inom ramen för den nationella satsningen för stärkt cancervård för barn och unga har en 
nationell kartläggning genomförts av barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet avseende 
palliativ vård med specifik barnpalliativ kompetens. 

Att området kring palliativ vård för barn och unga är både relevant och aktuellt just nu, visar sig 
bland annat genom att: 

- 2021 fastställdes ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn som nu ska 

implementeras runt om i Sverige.  

- Flertalet aktiviteter är uppstartat inom regionerna, med syfte att implementera 

vårdprogrammet Palliativ vård av barn. 

- En regional kartläggning har genomförts inom Västra Götalandsregionen (se rapport: 

”Barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet: En kartläggning av barn och ungdomars 

tillgång till vård i hemmet under cancerbehandling och vid palliativ vård i VGR+”) [2]  

Syfte  

Syftet med kartläggningen är att skapa en nulägesbild av hur tillgången till palliativ vård för barn 
och ungdomar ser ut på nationell nivå.  

Genomförande 

Kartläggningen har genomförts genom att skicka ut en enkät till alla länssjukhus och 
barncancercentra i Sveriges sex sjukvårdsregioner (respektive RCC:s geografiska ansvarsområde). 

Enkäten togs fram i samarbete med den regionala processgruppen för barncancer i väst, som 
även har utfört en regional kartläggning inom området. Enkätfrågorna redovisas i bilaga 1. 
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Svaren kommer från länssjukhus eller barncancercentra enligt fördelningen i tabellen. 
Svarsfrekvensen på enkäten i regionerna är 92%.  

RCC Antal sjukhus som deltagit inom 
respektive RCC/ region 

Total antal tillfrågade 
sjukhus i regionen 

RCC Syd 5 5 

RCC Sydöst 4 4 

RCC Väst 7 7 

RCC Mellansverige 7 8 

RCC Stockholm/ 
Gotland 

6 6 

RCC Norr 7 8 

Totalt antal sjukhus 36 (92%) 38 

 

I bilaga 2 redovisas vilka länssjukhus och barncancercentra som besvarat enkäten. 
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KAPITEL 2 

Nationell sammanställning 
av nuläge 

Nedan redovisas hur nuläget ser ut i Sveriges regioner gällande tillgång till palliativ vård för barn 
och ungdomar. 

När det i rapporten refereras till ”sjukhus”, avses beskrivningar från personal som i huvudsak 
jobbar med barnonkologi på länssjukhusens barnavdelningar eller personal på 
Barncancercentrum.  Nedan redovisas resultatet från frågorna i enkäten.  

Vem är ansvarig vårdgivare för vård i hemmet i upptagningsområde?  

 

18 av 36 sjukhus (50%) anger att ansvarig vårdgivare för vård i hemmet är sjukhusansluten 
hemsjukvård och 11 av 36 sjukhusen (30%) anger att ansvaret ligger på kommunal hemsjukvård. 
För ett fåtal sjukhus i Norr (2 av 7) och Väst (1 av 7) ligger ansvaret på primärvården. 
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Vad är er skattning av tillgången till palliativ vård i hemmet om familjen 
önskar?  

 

Kartläggningen visar att tillgången till palliativ vård i hemmet är ojämlik i Sverige, både inom och 
mellan regionerna. 

13 av 36 sjukhus (36%) upplever att de har begränsad eller mycket begränsad tillgång till palliativ 
vård i hemmet. Ett sjukhus inom RCC Norr och ett inom RCC Mellansverige uppger att palliativ 
vård inte existerar alls. 

Finns det palliativa enheter i ert upptagningsområde?  

 

33 av 36 sjukhus (92%) svarar att det finns palliativa enheter i deras upptagningsområde, som till 
viss del stöttar vid palliativ vård av barn och ungdomar. Av dessa fall anger 29 av sjukhusen 
(81%) att barnen och ungdomarna har tillgång till deras hjälp/kompetens, men endast 19 sjukhus 
(65%) anger att det palliativa teamet stöttar med vård i hemmet. På 10 sjukhus (35%) är det 
palliativa teamet endast en kunskapsorganisation och fungerar som ett bollplank vid vissa 
frågeställningar för barn och ungdomar, och stöttar bland annat den kommunala hemsjukvården 
och sjukhusen i frågor kring den palliativa vården. 
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Vilket alternativ stämmer bäst för organisationen på ert sjukhus?  

 

Vid 22 av 36 sjukhus (61%) vårdas patienten i hemmet, men det medicinska ansvaret ligger kvar 
på sjukhuset. Undantaget är framför allt inom RCC Stockholm Gotland, som har organiserat sig 
så att det medicinska ansvaret ligger på den sjukhusanslutna hemsjukvården eller i samarbete med 
barnhospice Lilla Erstagården. 

Uppfattar sjukhusen att det finns barnkompetens hos de som ger vården 
i hemmet?  

 

21 av 36 sjukhus (57%) svarar att det inte finns eller delvis finns barnkompetens hos de som ger 
vården i hemmet. 
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Endast ett sjukhus inom RCC Norr anger att det finns barnkompetens hos de som ger vård i 
hemmet. Resterande sjukhus inom RCC Norr anger att det saknas kompetens eller att 
kompetensen är bristfällig. I Stockholm Gotland anger alla sjukhus att barnkompetens finns. 

Vem registrerar i palliativregistret?  

 

23 av 36 sjukhus (66%) anger att de inte vet vem som registrerar eller att det inte sker någon 
registrering i palliativregistret.  

Har barn och ungdomar tillgång till vård vid hospice?  

 

24 av 36 sjukhus (67%) anger att barn och ungdomar inte har tillgång till vård vid hospice. 

Exempel på sjukhus där det finns tillgång till vård vid hospice är sjukhusen i RCC Stockholm 
Gotland, där det finns ett välutvecklat samarbete mellan hemsjukvård och lilla Erstagården.  
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Upplever ni att palliativ vård fungerar bra hos er?  

 

Av 36 sjukhus anger 14 (39%) att den palliativa vården fungerar bra, 18 sjukhus (50%) att vården 
delvis fungerar och 4 sjukhus (11%) att vården inte fungerar. 

Upplevelsen av hur palliativ vård fungerar varierar både inom och mellan regionerna. De sjukhus 
som anger att palliativ vård fungerar bra hänvisar till tydlig kommunikation, tillgänglighet och bra 
samarbete där alla inblandade enheter gör sitt bästa. Som exempel nämns ett fungerande 
samarbete mellan barn- och ungdomsmedicin och palliativt team, där det palliativa teamet stöttar 
och stegvis tar över ansvaret. Möjligheten att få den vård som önskas hemma med stöd av 
multiprofessionell kompetens och erfarenhet från palliativa team eller annan specialistkompetens, 
bidrar också till en bra upplevelse. 

Nedan redovisas respektive sjukhus svar på frågan om palliativ vård av barn och ungdomar 
fungerar bra, uppdelat på svaren: Ja, nej eller delvis. 

RCC Syd: 

Ja: Ett sjukhus svarar att den palliativa våden fungerar bra, eftersom man kan erbjuda den vård 
som önskas hemma, via kontakt med Lilla Erstagården eller annan specialistkompetens från ett 
palliativt team. Två sjukhus anger att tydlig kommunikation, tillgänglighet, återkommande 
Samverkansmöten barnkliniken och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) bidrar till att vården 
fungerar bra. 

Delvis: Ett sjukhus svarar att de just fått med sig de vuxenpalliativa i arbetet kring barnen, än så 
länge som konsulter, men att ASIH inte finns i regionen. Ett annat sjukhus önskar ännu bättre 
tillgång till palliativ vård, utvecklad kompetens och ökad barnkunskap. 

RCC Sydöst 

Ja: Alla sjukhus i RCC Sydöst upplever att den palliativa vården fungerar bra. Bidragande orsaker 
är ett bra samarbete mellan Barn LAH (Lasarettansluten hemsjukvård) och Vuxen LAH, 
kompetent personal vilket ger trygghet till familjen samt att barnonkolog alltid finns med och 
alltid är nåbar. Trots att det är ett stort avlångt län med långa avstånd och ett fåtal barn och 
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ungdomar som är aktuella för palliativ vård, är upplevelsen att alla inblandade enheter gör sitt 
bästa när det är aktuellt. 

RCC Väst 

Ja: På två sjukhus fungerar samarbetet mellan palliativt konsultteam, hemsjukvård, och barn och 
ungdomsklinik. 

Delvis: Ett sjukhus svarar att det är otydligt vilket ansvar hemsjukvården har och att det i början 
är svårt att få till ett bra samarbete. Men när hemsjukvården väl är på banan gör de ofta ett väldigt 
bra jobb. 

Ett annat sjukhus anger att det finns kompetens, men att det inte är många som arbetat med barn 
tidigare eller är utbildade på barn. 

Tre av sjukhusen anger att familjer som önskar vård i hemmet får detta och att det är ett bra 
samarbete mellan barnkliniken och det palliativa teamet. Familjerna har uttryckt att de känner 
trygghet, kontinuitet och att teamet har kompetens att sköta vården om de får till ett bra 
samarbete med kommunen. Det efterfrågas dock möjlighet till fler resurser, så att de på 
barnkliniken med barnkompetens och som känner familjen, kan utföra mer vård i hemmet. 
Svårigheten är att det är få barn och ungdomar per år som behöver palliativ vård och det är 
många kommuner inom ett område som ska samarbeta. Det är svårt att få till rutiner inom varje 
kommun och man är beroende av att personalen arbetar mycket med beredskap och övertid 
under vissa perioder. 

RCC Mellansverige 

Ja: På två sjukhus finns det ett nära samarbete mellan Barn- och ungdomsmedicin och palliativt 
team, där man stegvis överför ansvaret till ett palliativt team.  

Delvis: På ett sjukhus fungerar samarbetet mellan palliativa vuxenteamet och barnkliniken bra, 
men vården är sämre om man är inneliggande på barnkliniken. På tre andra sjukhus finns det 
tillgång till ett mobilt barnteam som tillåter palliativ vård i hemmet på dagtid, men det behövs 
mer utbildning inom samtliga personalkategorier. Det är även svårt att bygga upp erfarenhet 
eftersom detta är sällanhändelser, och det behövs därför en tydlig plan för arbetet.  

Nej: På ett sjukhus fungerar inte den palliativa vården och man hänvisar till personalbrist eller att 
det saknas tillgång närliggande vård, kommunal hemsjukvård och långt avstånd till 
sjukhusbunden hemsjukvård. Ett sjukhus anger att det saknas palliativ vård för barn och 
ungdomar. 

RCC Stockholm Gotland 

Ja: På två sjukhus finns det tillgång till palliativ vård i hemmet och på hospice (Lilla Erstagården), 
med multiprofessionell kompetens och erfarenhet av att vårda patienter i behov av palliativ vård.  

Delvis: På resterande sjukhus är samarbetet mellan hemsjukvård och Lilla Erstagården 
välutvecklat, men samarbetet i vårdens övergångar kan utvecklas. Det finns dock ett behov av att 
öka kunskapen om vad palliativ vård är, då kunskapen främst finns på hospice.  

På länssjukhuset fungerar den palliativa vården delvis bra, men på grund av att det är en liten 
barnklinik och ö-läge, är det svårt att ha en organisation kring detta.  
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RCC Norr 

Ja: Ett sjukhus anger att de väldigt sällan har palliativa barn. Senast det var aktuellt var för 3 år 
sedan och då fungerade samarbetet med primärvården bra. 

Delvis: Ett sjukhus svarar att det geografiskt vidsträckta området gör att det finns begränsad 
tillgång till hemsjukvårdsinsatser för barn och ungdomar och den medicinska inriktningen har 
övergått från att vara kurativ till att vara palliativ. För andra barn och ungdomar finns ingen 
hemsjukvård att erbjuda. Ett annat sjukhus konstaterar att när avståndet till sjukhus blir över ca 
60 km ligger ansvaret på primärvården och då fungerar inte vård i hemmet.  

Ett sjukhus ser att den goda viljan finns hos flertal av inblandade sjuksköterskor och läkare på 
avdelningarna på vuxen SSIH/Barn SSIH. Det är däremot svårt att få tid avsatt och arbete utförs 
utanför schemalagd tid. Kontakter mot kommunen fungerar tyvärr ej friktionsfritt. 

Nej: På ett sjukhus existerar inte den palliativa vården och det finns inte resurser eller uppdrag till 
någon enhet att bedriva vård i hemmet för barn dygnet runt alla dagar i veckan.  

Ett av sjukhusen svarar att kommunens hemsjukvård vägrar befatta sig med patienter under 18 
år. Ansvaret och pengarna ligger kvar på Hälsocentralerna som inte har resurser eller organisation 
att genomföra uppdraget.  

Har ni påbörjat implementering av det nya nationella vårdprogrammet 
Palliativ vård av barn? 

2021 fastställdes ett nytt nationellt vårdprogram för barn i palliativ vård som nu ska 
implementeras runt om i Sverige.  

 

Majoriteten av sjukhusen i regionerna, 25 av 36 sjukhus (69%), har inte implementerat det nya 
vårdprogrammet. Ett av de sjukhus som kommit längst i implementeringen har bland annat 
startat ett barnpalliativt konsultteam.  
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KAPITEL 3 

Sammanställning av 
resultat 

Övergripande sammanställning 

I den övergripande sammanställningen är svaren från enkäten kategoriserade under rubrikerna 
tillgång till palliativ vård, organisation, ansvarsfördelning och arbetssätt och implementering av 
det nationella vårdprogrammet Palliativ vård av barn. 

Tillgång till palliativ vård 

Tillgången till palliativ vård i hemmet av barn och ungdomar är ojämlik både mellan och inom 
regionerna.  

- 13 av 36 sjukhus (36%) upplever att det är begränsad eller mycket begränsad tillgång till 
palliativ vård i hemmet. Dessa sjukhus är framför belägna inom de sjukvårdsregioner där 
RCC Norr, RCC Mellansverige och RCC Väst är verksamma.  

- 24 av 36 alla sjukhus (67%) anger att barn och ungdomar inte har tillgång till vård vid 
hospice.  

Upplevelsen av hur palliativ vård fungerar varierar både inom och mellan regionerna.  

- 14 av 36 sjukhus (39%) anger att den palliativa vården fungerar, 18 av 36 (50%) anger att 
vården delvis fungerar och 4 av 36 (11%) anger att vården inte fungerar. 

o De sjukhusen som anger att palliativ vård fungerar bra hänvisar till tillgång till 
hospice, tydlig kommunikation, tillgänglighet och bra samarbete mellan barn- och 
ungdomsmedicin och palliativt team.  

o De sjukhus som upplever att palliativa vård av barn och ungdomar inte fungerar, 
anger orsaker som brist på resurser eller avsaknad av tydligt uppdrag till någon 
enhet att bedriva vård i hemmet. 

Organisation 

- 18 av 36 sjukhus (50%) anger att ansvarig vårdgivare för vård i hemmet är 
sjukhusansluten hemsjukvård.  

- 11 av 36 sjukhus (30%) anger att ansvaret ligger på kommunal hemsjukvård.  
- På ett fåtal sjukhus i Norr (2 av 7) och i Väst (1 av 7) ligger ansvaret på primärvården 
- Vid 22 av 36 sjukhus (61%) vårdas patienten i hemmet, men det medicinska ansvaret 

ligger kvar på sjukhuset.  
o Undantaget är framför allt inom RCC Stockholm Gotland, där det medicinska 

ansvaret ligger på den sjukhusanslutna hemsjukvården eller i samarbete med 
barnhospice Lilla Erstagården. 

- 33 av 36 sjukhus svarar att det finns palliativa enheter i deras upptagningsområde, men 
endast 19 sjukhus anger att det palliativa teamet stöttar med vård av barn och ungdomar i 
hemmet.  
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Ansvarsfördelning och arbetssätt 

Ansvar och arbetssätt skiljer sig både inom och mellan regionerna.  

- 21 av 26 sjukhus (57%) svarar att det inte finns eller delvis finns barnkompetens hos de 
som ger vården i hemmet. 

- 23 av 36 sjukhus (66%) anger att de inte vet vem som registrerar eller att det inte sker 
någon registrering i palliativregistret. 

Implementering av nationellt vårdprogram Palliativ vård av barn 

- Inget sjukhus har implementerat det nya nationella vårdprogrammet Palliativ vård av barn 
fullt ut. 

Sammanfattning per region 

RCC Syd 

Alla sjukhus i RCC Syd uppger att tillgången till palliativ vård i hemmet om familjen önskar är 
god och på tre av fem sjukhus finns barnkompetens hos de som ger vård i hemmet. Arbetet med 
implementering av det nya vårdprogrammet Palliativ vård av barn är uppstartat och det finns 
tillräcklig kapacitet för palliativ vård av barn och ungdomar. Exempelvis har en palliativ 
konsultgrupp startats, som stöttar alla barn och ungdomar i behov av palliativ vård. En av 
orsakerna till att den palliativa vården fungerar är att ett politiskt beslut om palliativ vård för barn 
och ungdomar har tagits. Men situationen är inte helt jämlik, och två sjukhus saknar 
barnkompetens hos det palliativa teamet.  

Inga barn och ungdomar inom regionen har tillgång till vård vid hospice.   

RCC Sydöst 

Alla sjukhus upplever att den palliativa vården fungerar bra och alla sjukhus har palliativa enheter, 
men ett sjukhus anger att barn och ungdomar inte har tillgång till deras kompetens. Den palliativa 
vården fungerar bra tack vare samarbetet med vuxen hemsjukvård, tillgång till kompetent 
personal vilket ger trygghet till familjen och att barnonkolog alltid finns med och alltid är nåbar. 
Trots att det är ett stort avlångt län med långa avstånd och ett fåtal barn och ungdomar som är 
aktuellt för palliativ vård, är upplevelse att alla inblandade enheter gör sitt bästa när det är aktuellt. 

Tre av fyra sjukhus anger att tillgången till palliativ vård i hemmet är god tillgång. 

Endast ett sjukhus anger barn och ungdomar i regionen har tillgång till vård vid hospice.   

RCC Väst 

Det finns palliativa team i hela regionen, som i första hand beskrivs som kunskapsorganisationer 
som dagtid stöttar den kommunala hemsjukvården och sjukhusen i frågor kring den palliativa 
vården. Tillgången till palliativ vård i hemmet varierar från god tillgång till mycket begränsad 
tillgång i regionen. Ett sjukhus anger att barnen inte tillgång till de palliativa teamets kompetens. 
Sex av sju sjukhus anger att det endast delvis finns barnkompetens hos de som ger vården i 
hemmet och ett sjukhus upplever att barnkompetens saknas hos hemsjukvården. Fem av sju 
sjukhus upplever att palliativ vård delvis fungerar och två sjukhus att palliativ vård fungerar.   
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Ett sjukhus anger att det finns en otydlighet i vilket ansvar hemsjukvården har och det upplevs 
ofta svårt att få till ett bra samarbete. Men när samarbetet är etablerat, gör hemsjukvården ett bra 
arbete.  På vissa sjukhus får alla familjer som vill vård i hemmet, men resurser önskas för att 
barnkliniken med barnkompetens och som känner familjen kan utföra mer vård i hemmet. 

Inga barn och ungdomar inom regionen har tillgång till vård vid hospice. 

RCC Mellansverige 

Upplevelsen om hur palliativ vård av barn och ungdomar fungerar varierar stort mellan 
sjukhusen. Samma sak gäller tillgång till palliativ vård i hemmet, som varierar från god tillgång till 
att inte existera alls. 

Två av sju sjukhus anger att vården fungerar bra tack vare nära samarbete mellan barn- och 
ungdomsteam och palliativt team. Flera sjukhus anser att mer utbildning behövs inom samtliga 
personalkategorier, och eftersom detta är sällanhändelser är det svårt att få erfarenhet. Ett 
sjukhus anger att den palliativa vården av barn och ungdomar inte fungerar och att det inte finns 
tillgång till närliggande, kommunal hemsjukvård och att det är långt till sjukhusbunden 
hemsjukvård. 

Fem av sju sjukhus anger att det finns palliativa enheter i upptagningsområdet, men alla barn och 
ungdomar har inte tillgång till deras hjälp eller kompetens. Alla sjukhus, förutom ett, anser att det 
finns barnkompetens hos de som ger vård i hemmet.  

Vid fyra av sju sjukhus har barn och ungdomar tillgång till vård vid hospice.   

RCC Stockholm Gotland 

Upplevelsen är att den palliativa vården fungerar relativt bra i regionen. Fem av sex sjukhus anger 
att tillgången till palliativ vård i hemmet är god och ett sjukhus att vård i hemmet är begränsad. 
På alla sjukhus, förutom ett, finns palliativa enheter med barnkompetens. Detta sjukhus har dock 
möjlighet att alltid ge hemsjukvård till barn och ungdomar med cancer och man anpassar 
åtgärderna efter behov och situation för barnet och familjen. 

Alla barn och ungdomar i regionen har tillgång till vård vid hospice; Lilla Erstagården. 

Region Norr 

Tillgången på palliativ vård av barn och ungdomar varierar i norr från att inte existerar alls, till 
god tillgång (ett sjukhus). Två sjukhus anger att palliativa vård i hemmet inte existerar och att det 
inte finns resurser eller uppdrag till någon enhet att bedriva vård i hemmet. Sex av sju sjukhus 
anger att det saknas barnkompetens hos de som ger vård i hemmet. Det blir ofta problem då 
avstånden är långa och det finns begränsad tillgång till hemsjukvårdsinsatser för vissa barn och 
för andra barn finns ingen hemsjukvård att erbjuda. När avståndet till sjukhus blir över ca 60 km 
ligger ansvaret på primärvården och då fungerar inte vård i hemmet. När vården fungerar beror 
detta på den goda viljan hos flertal av inblandade sjuksköterskor och läkare på avdelningarna. 

Vid två av sju sjukhus har barn och ungdomar tillgång till vård vid hospice.   
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KAPITEL 4 

Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

1. Ange regionalt cancercentrum 
2. Ange sjukhus 
3. Vem är ansvarig vårdgivare för vård i hemmet i ert sjukhus upptagningsområde?  
4. Vad är er skattning av tillgången till palliativ vård i hemmet om familjen önskar? 

a. God tillgång 
b. Begränsad tillgång 
c. Mycket begränsad tillgång 
d. Existerar inte allt 

5. Finns det palliativa enheter i ert upptagningsområde?  
a. Om man har svarat ja: Har barnen tillgång till deras hjälp/kompetens? 

i. Om man har svarat ja: Är det palliativa teamet en kunskapsorganisation 
eller utför de vård i hemmet? 

6. Vilket alternativ stämmer bäst för organisationen på ert sjukhus? 
a. Patienten vårdas i hemmet av hemsjukvård, men medicinska ansvaret ligger kvar 

på sjukhuset 
b. Patienten vårdas i hemmet av hemsjukvård, men medicinska ansvaret ligger hos 

en palliativ enhet 
c. Patienten vårdas i hemmet av ett palliativt team och det medicinska ansvaret 

ligger på palliativa teamet 
d. Patienten vårdas i hemmet av sjukhusansluten hemsjukvård och det medicinska 

ansvaret ligger på den sjukhusanslutna hemsjukvården 
e. Annat; fritext 

7. Uppfattar ni att det finns barnkompetens hos de som ger vården i hemmet? 
a. Ja 
b. Nej 
c. Delvis 

8. Vem registrerar i palliativregistret? 
a. Personal på sjukhuset 
b. Annan personal 
c. Ingen 
d. Vet ej 
e. Annan - fritext 

9. Har barn och ungdomar tillgång till vård vid hospice? 
10. Upplever ni att palliativ vård fungerar bra hos er?  

a. Om ja; vad gör att det fungerar bra?  
b. Om nej; vad upplever ni är problemet? 
c. Om delvis; vad fungerar och vad kan bli bättre? 

11. Har ni påbörjat implementering av det nya nationella vårdprogrammet Palliativ vård av 
barn?  

a. Om ja; På vilket sätt? 
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Bilaga 2. Länssjukhus och barncancercentra som besvarat 
enkäten 

 
 

RCC Sjukhus Svar inkommit 

RCC Syd Blekingesjukhuset, Region Blekinge, Karlskrona X 

RCC Syd Skånes Universitetssjukhus, Lund X 

RCC Syd Växjö X 

RCC Syd Helsingborg X 

RCC Syd Kristianstad X 

RCC Sydöst Norrköping X 

RCC Sydöst Linköping X 

RCC Sydöst Västervik X 

RCC Sydöst Kalmar X 

RCC Väst Barncancercentrum Göteborg X 

RCC Väst Borås x 

RCC Väst Karlstad X 

RCC Väst NÄL X 

RCC Väst Skövde X 

RCC Väst Halmstad X 

RCC Väst Jönköping X 

RCC Mellansverige Falun X 

RCC Mellansverige Örebro X 

RCC Mellansverige Västerås X 

RCC Mellansverige Gävle X 

RCC Mellansverige Mälarsjukhuset och Nyköpings Lasarett X 

RCC Mellansverige Hudiksvall X 

RCC Mellansverige Barncancercentrum Uppsala X 

RCC Mellansverige Eskilstuna  

RCC Stockholm/ Gotland Astrid Lindgrens Barnsjukhus; Karolinska 
Universitetssjukhuset  

X 

RCC Stockholm/ Gotland ALB, Huddinge X 

RCC Stockholm/ Gotland Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska X 

RCC Stockholm/ Gotland Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge   X 

RCC Stockholm/ Gotland Karolinska, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna X 

RCC Stockholm/ Gotland Visby X 

RCC Norr Barncancercentrum Umeå X 

RCC Norr Sundsvall X 

RCC Norr Sollefteå X 

RCC Norr Örnsköldsvik X 

RCC Norr Sunderbyn X 

RCC Norr Skellefteå X 

RCC Norr Gällivare X 

RCC Norr Östersund  

Totalt 38 sjukhus 36 sjukhus 
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KAPITEL 5 
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