
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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Möjligheter till hemvård. »Det skul-
le behövas avlastning.  Jag skulle t ex
vilja gå på teater. Jag lever nu utanför
samhället. Man kan inte bli bortbju-
den.»

»Hemvård är komplicerat. Än så
länge orkar jag ej.»

Försämringar och komplikationer.
»Jag pratade inte så mycket med perso-
nalen om försämringar, de var så unga.
Man fick också höra mycket skit-
snack.»

»Det var en chock varje gång det
blev en försämring. Nej inte nu igen,
varför kommer det tillbaka? Kanske
bara därför att jag inte var där hela ti-
den.»

Handikappsituation
och habilitering
De teknikberoende barn som be-

höver lång sjukhusvård kan indelas i tre
huvudkategorier beroende på det domi-
nerande funktionshindret. Beroende på
vilken kategori barnet tillhör måste ha-
biliteringen bedrivas efter olika linjer,
även om vissa aspekter är gemensamma
för de tre grupperna.

Barn med mag–tarmskador. Dessa
barns behov av habilitering tillgodoses
numera av ett nutritionsteam, som dock
vid tiden för denna undersökning ej
hade etablerats [4]. Så småningom kan
flertalet av dessa barn, utom vissa med
kort tarm, övergå till peroral nutrition. I
vissa fall föreligger dock samtidigt psy-
komotorisk utvecklingsförsening med i
varje fall sen motorisk utveckling, vil-
ket kräver mer traditionella habilite-
ringsinsatser. Tre av de sex »tarmbar-
nen» följs sålunda även vid habilite-
ringen.

Hjärnskador och persisterande ve-
getativt status. Barnen med hjärnskador
har den svåraste handikappsituationen
bland de långtidsvårdade barnen. Av de
sju barnen i denna grupp bedömdes fem
helt eller delvis ha persisterande vegeta-
tivt status. I dessa fall är ingen habilite-
ring möjlig utan det blir fråga om god
omvårdnad. Dessa patienter är utomor-
dentligt psykiskt påfrestande för föräld-
rar och personal.

Orsaken till den svåra hjärnskadan
framgår av Tabell I sidan 2268 i föregå-
ende artikel. Innan hjärnskadan inträf-
fade har barnen oftast varit helt friska,
vilket gör föräldrarnas situation utom-
ordentligt svårbemästrad.

Barn som behöver andningsstöd.
Barnen med störd andning är den tredje
stora gruppen av teknikberoende barn.
För dessa barn har vi utvecklat en sär-
skild avdelning sedan 1990, kallad
LIVA (långtidsintensivvårdsavdelning-
en). Dessa barns teknikberoende är sär-
skilt påtagligt då de med långa slangar
är anslutna till apparater, t ex CPAP

(continous positive airway pressure) el-
ler respirator. Deras habilitering kräver
insatser från ett multidisciplinärt team
med barnanestesiolog, habiliteringslä-
kare, arbetsterapeut, kurator, sjukskö-
terska, gymnast, logoped, pedagog
m fl.

Vi inleder teckenspråksträning tidigt
för dessa barn. Då vi började fanns det
ett motstånd bland personalen på inten-
sivvårdsavdelningen, men barnens iver
att använda de tecken de fick lära sig
övertygade snart personalen. Tecken-
språk används även i USA på de avdel-
ningar där teknikberoende barn vårdas
[5, 6].

I regel sker en successiv nedtrapp-
ning av andningsstödet när egenand-
ningen mer och mer kommer igång, så
man kan övergå från respirator till
CPAP och sedan till CPAP enbart natte-
tid. Skötsel av trakeotomi och kanyler
sker i samarbete med andningsdispen-
sären vid Danderyds sjukhus.

Habiliteringsinsatser
och individuella vårdprogram
Vi kunde inte få en uppfattning om

dessa insatser från journalerna men kan
återge situationen för de 13 barn, vars
föräldrar vi intervjuat och frågat om
detta. Det visade sig att barnen hade fått
pedagogisk stimulering, något som inte
framgick av journalerna. Barnen i skol-
åldern gick i skolan, och undervisning-
en bedrevs i tre fall i specialskolor utan-
för sjukhuset och i ett fall via sjukhus-
skolan.

Förskolebarnen fick i allmänhet sti-
mulans via lekoteket beroende på att en
av oss (MS) hade särskilt intresse för
dessa barns utsatta situation. Man kan
också konstatera att de barn som behöv-
de motorisk träning och kommunika-
tionsträning, hade fått detta.

Mer anmärkningsvärt är att indivi-
duella vårdprogram endast fanns angiv-
na i fem av tretton granskade journaler.

»Så få vårdare som möjligt»
Omvårdnaden av teknikberoende

barn är medicinskt och psykologiskt
krävande. Samarbete med föräldrar i
åratal kräver förtroende och ömsesidig
förståelse. En personalenkät angående
denna vård delades ut på två avdelning-
ar, barnintensiven på S:t Görans sjuk-
hus och en barnhabiliteringsavdelning
på Karolinska sjukhuset, innan LIVA
öppnade. Den besvarades anonymt,
men man skulle ha arbetat minst sex
månader för att få svara. 59 personer
svarade på enkäten.

22 stycken kunde tänka sig att arbe-
ta med samma barn under en längre tid.
För 34 spelade barnens ålder och handi-
kapp ingen roll, men för 23 fanns en in-
verkan. De senare tyckte att det var
tyngre att sköta större barn, och att svårt

sjuka barn var mer psykiskt ansträngan-
de. De ville arbeta med små barn eller
barn som utvecklas och ger gensvar.

På frågan om vad som är viktigt i
vården av de långtidsvårdade barnen,
fick vi många synpunkter: »Se till att de
mår så bra som möjligt trots sin sjuk-
dom, och att de får så få vårdare som
möjligt. Skapa en speciell avdelning för
dessa barn med hemlik, ombonad miljö.
Trygghet, lugn och ro är viktigt för dem.
Föräldrakontakten måste vara god. Ge
möjlighet för de anhöriga att delta i vår-
den, och se till att barnen så fort som
möjligt slipper bo på sjukhus.»

Den egna personliga tillfredsställel-
sen av arbetet var en annan fråga. En
stor majoritet (81 procent) kände en så-
dan tillfredsställelse. Åtta fick det
ibland; en svarade nej på frågan.

Diskussion
Vår undersökning av långtidsvårda-

de barn bedrevs i projektform med för-
äldrar, vårdpersonal, tjänstemän och
politiker och ledde till att en mer hem-
lik avdelning, LIVA med fyra platser
kunde öppnas i februari 1990. Resulta-
tet har redovisats på poster vid riks-
stämman 1994. Avdelningen är nu ett
nationellt resurscentrum för dessa barn.
Två stimulansbidrag härför har erhållits
av Socialstyrelsen inom ramen för stö-
det till små handikappgrupper.

Barnens vård sköts av särskilt utbil-
dade barn- och sjuksköterskor med hög
kompetens. Ansvarig för vården är en
barnanestesiolog med barnhabilite-
ringsläkare och öronläkare som konsul-
ter. Vården bedrivs i ett multiprofessio-
nellt team. För varje barn sker en indivi-
duell vårdplanering tillsammans med
föräldrarna. En vårdplan på tre–sex må-
nader läggs upp med bestämda mål för
vården.

Övergången till hemvård är ett kri-
tiskt steg som kräver noggrann plane-
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Om tidningen
inte kommer

Om Läkartidningen inte kommit som
den skall på onsdag, fundera på om
skälet till den uteblivna tidningen kan
vara något av följande:

Är prenumerationen betald?

Är definitiv flyttning anmäld?

Postens tillfälliga eftersändning gäller
sex månader, sedan går feladresse-
rade tidningar i retur.

Men om dessa orsaker inte kan vara
de rätta: Ring Läkartidningens mark-
nadsavdelning, telefon 08-790 33 00.

Om prenumerationen inte betalts i tid
och läsaren därför missar några num-
mer kan vi inte skicka dessa automa-
tiskt, utan de får köpas som lösnum-
mer om exemplar finns kvar.



ring. Denna övergång tar två–tre måna-
der under vilken tid assistenter, som be-
kostas av vederbörande kommun och
sjukvårdsområde, lärs upp och samar-
bete etableras med kommunens barn-
omsorg, handikappvård och primär-
vård.

Från februari 1990 till december
1995 har totalt 24 barn vårdats på LIVA,
varav ett barn har dött och 18 har kun-
nat skrivas ut till hemvård eller motsva-
rande. De barn som skrivits ut kommer
då och då tillbaka för efterkontroller, då
andningsfunktion och barnets utveck-
ling värderas.

Föräldrarna har nu bildat en egen
föräldraförening, TUB. Föräldrarna ger
varandra inbördes stöd och verkar för
att barnens situation skall bli tillfreds-
ställande. Vi har känt det som en förmån
att i någon mån hjälpa dessa barn och
deras föräldrar.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
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