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Teknikberoende barn är be-
roende av en teknisk apparat el-
ler åtgärd – respirator, trakeoto-
mi, magsäcksfistel etc – för
överlevnad. Under åren
1985–1988 vårdades 22 sådana
barn över ett år på sjukhus
inom Stockholmsregionen. En
långtidsintensivvårdsavdelning,
LIVA, inrättades 1990 vid Karo-
linska sjukhuset/S:t Görans
sjukhus barnkliniker för vård
av klinikberoende barn och se-
nare utslussning till hemvård.

I två artiklar beskrivs medi-
cinsk bakgrund samt omvård-
nad och habilitering för dessa
barn.

Denna undersökning gäller en gans-
ka ny grupp barn med handikapp, »tek-
nikberoende barn», som behöver långa
vårdtider på sjukhus. Teknikberoende
barn är barn och ungdomar, från nyföd-
da till 20 års ålder, som kräver rutinmäs-
sig användning av medicinteknisk ap-
paratur som kompensation för brist i en
eller flera vitala funktioner och som
fordrar daglig vård eller övervakning av
tränad personal eller anhörig.

Sedan flera år tillbaka har denna
grupp ökat på vår intensivvårdsavdel-
ning och antalet långtidsvårdade/tek-
nikberoende barn nådde sin kulmen
1987. De utgjorde visserligen bara 20
av det årets 700 patienter på S:t Görans
barnintensivvårdsavdelning – men de
representerade 60 procent av alla vård-
dagarna.

Då inleddes ett samarbete mellan in-
tensivvårdsavdelningen och habilite-
ring/lekotek för att söka förbättra dessa
patienters situation.

I USA har man efter en konferens
1982 [1] uppmärksammat situationen
för respiratorberoende barn, alltså »tek-
nikberoende barn». Flera forskare har
beskrivit hur vården utvecklats i USA
för respiratorberoende barn såväl på
sjukhus som hemma [2-5]. I Sverige har
problemet med långtidsvårdade barn på
sjukhus uppmärksammats av Socialsty-
relsen som utfört en rikstäckande inven-
tering 1989 [6] samt i ett symposium
1990 [7] anordnat av S:t Görans barn-
kliniker i samarbete med Rädda barnen.

22 barn i undersökning
Genom förfrågningar till habilite-

ringsläkare och sjuksköterskor vid
barnklinikerna i Stockholm har vi fått
kännedom om 22 barn (10 pojkar och
12 flickor) med sammanhängande
vårdtid över ett år under perioden
1985–1988. Vårdtiden har kontrollerats
i journaler och mot landstingets patient-
register. Etiskt tillstånd till undersök-

ningen har givits av Karolinska institu-
tets regionala etiska kommitté.

Barnens journaler studerades retro-
spektivt vad gäller medicinsk bak-
grund, vårdtid, ytterligare organskador
enligt WHOs handikappklassifikation
[8], komplikationer, utförda bedöm-
ningar, medicintekniska åtgärder, habi-
literingsinsatser och förlopp. Slutresul-
tat och vårdform vid observationstidens
slut noterades och har följts upp t o m
1991.

Som kriterium för teknikberoende i
denna studie har vi valt, att detta skall ha
förelegat under  minst sex månader av
vårdtiden.

Återkommande försämringar
bidrar till lång vårdtid
Det är en heterogen grupp barn med

olika grundsjukdomar som vårdas över
ett år på sjukhus. Den bakomliggande
huvudorsaken samt debutålder och
dödsfall framgår av Tabell I. Vi fann att
20 av de 22 barnen tillhörde tre huvud-
grupper, som har olika medicinsk pro-
blematik: andningsstörning, svår hjärn-
skada eller mag- och tarmskada. Flö-
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Tabell I. Bakomliggande huvudsaklig diagnos samt ålder vid vårdens början samt dödsfall t o m
1991 för 22 barn med vårdtid längre än ett år, 1985–1988 i Stockholms län.

Skada Antal Debutålder Antal döda

Störd andning
Bronkopulmonell dysplasi
efter IRDS 3 Nyfödd 1
Undines förbannelse 1 Nyfödd
Neurofibromatos 1 6 år
Trakeomalaci 1 Nyfödd 1
Diafragmaaplasi 1 Nyfödd

Hjärnskada
Anoxiskada 3 2 år, 3 år, 11 år
Epilepsikomplikation 2 11 år, 13 år 1
Cerebral vaskulit 1 4 år 1
Encefalopati 1 Nyfödd

Mag- och tarmkanalskada
Kort tarm 3 Nyfödd (2), 3 år
Dysfagi 1 1 månad
Tarmrubbning 1 Nyfödd
Esofagusatresi 1 Nyfödd

Övrigt
Kongenital nefros 1 Nyfödd 1
VOC (komplikation
Fallots tetrad) 1 Nyfödd 1

Summa 22 6



desschema för förloppet under observa-
tionstiden återfinns i Figur 1.

Andningsstörningen debuterar som
regel i nyföddhetsperioden liksom ska-
dor på mag–tarmkanalen, vilka oftast är
sekundära till missbildningar. Svåra
hjärnskador uppträder senare, ofta i an-
slutning till någon medicinsk katastrof.   

Ett kliniskt karaktäristikum för alla
dessa barn var återkommande perioder
av försämringar eller komplikationer,
något som säkerligen bidrar till den
långa vårdtiden.

Avancerad teknik
och långa vårdtider
21 av de 22 barnen hade varit teknik-

beroende i åtminstone 6 månader av
vårdtiden; beroendet av avancerad me-
dicinsk teknik tycks vara en viktig orsak
till de långa vårdtiderna (Tabell II). Vi
har också undersökt när teknikberoen-
det har ändrats eller upphört.

Av barnen med andningsstörning be-
hövde 4 av 5 överlevande respirator un-
der lång tid. Dessa barn har respirator av
typen Life Care PLV 100, som också
kan drivas med batteri. Denna respirator
är kompakt och kan monteras på rullstol
eller barnvagn.

Av fem överlevande barn med svåra
hjärnskador hade två trakeostomier för
sugning m m.

Vård upp till tre år
Även om alla barn utom ett med hög

cervikal skada så småningom kunnat
skrivas ut från sjukhus enligt uppfölj-
ningen t o m 1991 blev vårdtiderna för
dessa barn mycket långa (Tabell III).
Om det kvarvarande sjukhusbarnet med
andningsstörning 1991 undantas blev
medelvårdtiden för barn med hjärnska-
dor 33,8 månader, för barn med and-
ningsstörning 26,7 månader och för
barn med mag–tarmskador 24,6 måna-
der. Fyra barn hade vårdtider över tre år.
Anledningen till de långa, sjukhus-
bundna vårdtiderna är troligen en kom-
bination av den komplicerade medi-
cinska bakgrunden, tidigare brist på

elevhemsplatser med medicinsk tillsyn
i regionen, svårigheter att ordna stöd
från primärvård och kommun vid hem-
vård samt familjens sociala situation.

Ingen avled på grund av
teknisk komplikation
Under observationstiden avled sex

barn, vilket betyder en mortalitet på 27
procent. Denna höga mortalitetssiffra
beror på att det gäller en grupp barn med
mycket allvarliga, livshotande tillstånd
i bakgrunden. Inget barn avled dock till
följd av tekniska  komplikationer.

Två av barnen med andningsstör-
ning avled sålunda i infektioner med
allmänpåverkan (enterokolit och bron-
kit). Två barn med hjärnskada dog ock-
så i komplikationer med hjärtsvikt. Bar-
net med nefros erhöll långvarig dialys
och avled vid försök till njurtransplan-
tation. Barnet med en komplicerad
hjärtmissbildning bedömdes 1986 som
icke operabelt och dog i hjärtsvikt.

Fallbeskrivning 
(Undines förbannelse)
Flickan är född 1985 och tredje bar-

net till friska föräldrar. Graviditet och
förlossning var normala, men hon fick
upprepade cyanosattacker på BB.
Flickans andningsproblem fortsatte och
hon behövde respirator. En andningsre-
gistrering vid 5 veckors ålder visade att
hon hade högt pCO2 vid sömn vilket in-
nebär diagnosen hypoventilationssyn-
drom eller Undines förbannelse.

Hon visade sig också ha megacolon.
Från början krävde hon respirator dyg-
net runt men så småningom endast un-
der sömn. Trakeotomi utfördes vid 6
månaders ålder och en kolostomi anla-
des vid 17 månaders ålder. Efter den se-
nare operationen förbättrades hennes
allmäntillstånd.

Då flickan var 1 1/2 år gammal, blev
lekotek/habilitering inkopplade för att
skapa förutsättningar för en allsidig ut-
veckling. En genomgång visade att hon

under två veckor skötts av 42 personer.
Vid en konferens med modern bestäm-
des ett vårdprogram innebärande färre
vårdare, teckenspråksträning och pla-
cering på specialförskola utanför sjuk-
huset samt lekinsatser.

Eftersom hon klarade sig fint på dag-
tid skapades goda förutsättningar för
hemsjukvård. Vid 2 1/2 års ålder kunde
hon därför flyga till sin familj, som till-
fälligt bodde i Asien, i sällskap med sin
mor och en intensivvårdssköterska.
Hon var då försedd med nödvändig me-
dicinsk apparatur och sjukvårdsmateri-
el. Mamman hade blivit mycket bra på
att ta hand om sitt barn och anställde en
sjukvårdskunnig barnflicka samt en
hemhjälp; hemsjukvården i Fjärran Ös-
tern kom att fungera väl.

Som andra respiratorberoende barn
blev flickan muskulärt hypoton men
började gå vid 3 års ålder. Vid 4 års ål-
der började hon tala efter att tidigare ha
tecknat. Hon går nu med assistent i nor-
malklass.

Kommentar
Den grupp patienter vi här har be-

skrivit utgör egentligen en ny handi-
kappgrupp som kan kallas »teknikbero-
ende barn». Teknikberoendet är olika
men kanske mest tydligt för barn som
behöver andningsstöd i form av respira-
tor eller CPAP (continuous positive air-
way pressure).

Dr E Koop, förutvarande surgeon-
general i USA, sade följande vid ett
symposium i Philadelphia 1982 om tek-
nikberoende barn [1]: »These babies
are usually the ones that might not have
survived their birth just a few years ago.
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Figur 1. Flödesschema för
långtidsvårdade barn i Stockholms läns
landsting 1985–1988.

Tabell II. Typer av teknikberoende för 21 barn
som haft över ett års vårdtid på sjukhus i
Stockholmsregionen 1985–1988.

Slag av teknikberoende Antal barn

Respirator 6
Trakeotomi med sugning 3
Syrgas 1
Total parenteral nutrition 4
Ventrikelsond 3
Fistel till ventrikel
eller tarm 3
Dialys 1

Tabell III. Vårdtid i månader för 16 överlevan-
de, långtidsvårdade barn med över ett års
vårdtid 1984–1988. Följda t o m 1991.

Andnings- Mag–tarm-
störning Hjärnskada rubbning

84 49 32
35 46 25
31 43 22
23 16 18
18 15 14

12



Today they are alive. But they represent
a new category of disabled child – a cat-
egory created by technology.»

Dessa barn har överlevt till priset av
ett teknikberoende. Vi har visat att det
är en heterogen grupp barn med olika
bakomliggande tillstånd, huvudsakli-
gen drabbande andningsfunktion, gast-
rointestinala systemet eller centrala
nervsystemet.

Socialstyrelsen gjorde vecka 16,
1989 en inventering över långtidsvårda-
de och teknikberoende barn i Sverige
[6]. Enligt rapporten, som i denna del
bearbetats av överläkare Anita Lund-
berg i Göteborg, fanns det vecka 16,
1987 67 barn som hade vårdats över sex
månader på sjukhus. Enligt kommenta-
rer från klinikcheferna borde i flera fall
dessa barn ha kunnat vårdas utanför
sjukhus men man saknade lämpliga
vårdformer. Det fanns samtidigt 49 tek-
nikberoende barn i hemvård eller mot-
svarande i hela riket. Antalet teknikbe-
roende barn i hemvård har sedan dess
troligen ökat att döma av kontakter till
vår LIVA från olika sjukhus och famil-
jer i landet. Det praktiska överförandet
till hemvård av teknikberoende barn är
en komplicerad process som närmare
kommer att beröras i vidstående artikel.
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En föräldraintervju och per-
sonalenkät visar på en utomor-
dentligt svår situation för för-
äldrarna men även personalens
förhoppning om att göra tillva-
ron så bra som möjligt för bar-
nen.

På långtidsintensivvårdsav-
delning behandlas barnen för
att så småningom få komma till
hemvård i samarbete med hem-
kommunens barnomsorg, han-
dikappvård och primärvård.

Påfrestningen på föräldrar vid hem-
vård av respiratorberoende barn har stu-
derats systematiskt av Quint och medar-
betare [1] som bl a fann att föräldra-
stressen hade ökat efter tre års hemvård.
Respiratorvård i hemmet i Sverige för
alla åldrar, men främst vuxna, har be-
skrivits av Olofson och medarbetare
[2].

Intervju och enkät
Efter att etiskt tillstånd från Karo-

linska institutets regionala etiska kom-
mitté erhållits frågade vi 17 föräldrar
om de ville intervjuas om sina erfaren-
heter: 13 ställde upp. Av psykologiska
skäl tillfrågades inte fem föräldrar. Den
semistrukturerade intervjun innehöll
frågor inom åtta områden: information,
omvårdnad, högteknologisk vård, sti-
mulans, svårigheter, hemvård, kompli-
kationer och förslag till förändringar.
Personalen fick svara anonymt på en en-
kät om arbetet med långtidsvårdade
barn.

Föräldrarnas reaktioner
Föräldrars reaktioner inför att ha ett

barn med handikapp är relativt väl kän-
da [3]. Vi ger här exempel på föräldra-
reaktioner enligt de rubriker som vi an-
vände i våra intervjuer. Intervjuerna ut-
fördes av Ferngren och Sundberg.

Information från läkare. »Det var för
mycket korridorinformation, mycket på
stående fot. Det skulle ha varit skönt att
sitta ned med den doktor man hade mest
kontakt med.»

»Det var för många läkare. Proble-
met är att ingen håller i det hela. Om ni
visste hur många teorier vi hört.»

Allmän omvårdnad. »På avdelning x
var jag ledsen. Det var problem med ut-
vecklingen. Hon behandlades som en
trasa. Det var fruktansvärt.»

»C och hans rumskamrat var som pa-
ternoster-verk. Då den ene var bra, var
den andre oftast dålig.»

Högteknologisk vård, föräldrarnas
upplevelser. »Det är ej roligt att vara be-
roende av teknik. A hade i början en
lång tub. Det var bökigt att lyfta henne.
Det hela tycktes göra ont. Det blev bätt-
re efter trakeotomin.»

»Det har varit vissa informations-
brister. Man fick alltid börja med att
kontrollera att respiratorn var rätt in-
ställd. Det borde finnas instruktioner
för all respiratorvård.»

Stimulans för barnet. »Vi har fått alla
besked från ’näst intill hjärndöd’ till
’ganska bra’. En har sagt klart att ingen
vet väl heller.»

»Läkarna är efter när det gäller att se
utvecklingen. De påpekade att han kun-
de sitta när vi hade sett det i en månads
tid.»

Svårigheter och behov av psykosoci-
alt stöd. »Utan kuratorn hade jag inte
klarat av tiden. Det svåraste var barnets
välmående när man inte visste om han
skulle klara sig eller inte. Man var liv-
rädd varje dag men vande sig. Man
stängde av sina känslor för att orka.»

»Det stöd man får fungerar inte i
praktiken. Man får beställa en tid om tre
veckor, men man behöver hjälp när man
sitter och stirrar rätt fram.»
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