
 

 

171204 interna anteckningar från möte om bra övergångar 

Unga experter – Ella, Erland, Kajsa, Johanna, Ella + pappa Johan  

Vuxna experter – Gianni C, Lotta A, Gustav W, Anna N, Stina K, Johan K, Inger J samt 

Martin barnrättsombudet. 

Förhinder – Embla ung expert samt två repr från Unga Reuma 

============  

13 personer av olika ålder och bakgrund träffas för något de alla tycker är viktigt.  

Vad är en bra övergångar från barn-sjukhuset till vuxen-sjukhuset?  

• Johan K hälsade välkomna. Han är en av cheferna på Barnsjukhuset. Delade ut 

ett papper med en ”standard” på bra övergång. Den är från Nobab.  

• Johanna berättade om sin övergång till vuxen-diabetes. Hon gjorde den själv, 

men den var ”odramatisk”. Hon hade ett avslutsmöte på barn och gick nästa gång 

till vuxen. Än så länge är Johanna nöjd.  

• Lotta A är en av cheferna på Barnsjukhuset. I chefsgruppen har de bestämt att 

jobba med bra övergångar. Det finns rutiner för övergång i några verksamheter. 

Cheferna har gjort en enkät för att ta reda på hur det ser ut på hela 

Barnsjukhuset.  

• Avdelningen för barn med cancer (95a) arbetar med en rutin som heter ”Salub”. 

En läkare kommer från vuxen-cancer till barn-avdelningen. De har ett möte med 

ungdomen, och förälder. En plan görs för övergången. 

• Unga och vuxna experter på mötet berättade om vad de tycker och hoppas på.  

• Gianni som är en av cheferna menar att alla inblandade behöver kunskap om 

övergången. Inte bara patienten och vuxen-personalen. Utan också föräldrar och 

barnpersonalen. Från barn-sidan måste de förbereda en ung patient på att den 

kommer att bli vuxen.  

• Flerstegsraket för en bra övergång:  

o Senast när patienten är 12/13 år ska den få träffa doktorn eller sköterskan 

själv, om den vill. Lite till en början och sedan alltmer.  

o Runt 16 eller 17 behöver vården börja prata om att den unga kommer att 

bli vuxen. Nu kan vården och patient ta fram en plan för övergång.  

o Runt 18 år görs övergången. Det är bra om den unga fått besöka vuxen-

stället innan den ska få vård där.  

o På mötet diskuterade vi om övergången ska följas upp. Vi föreslår att 

någon ringer upp den unga som bytt till vuxen när den är cirka 19 år. Kort 

samtal om hur det gått. Detta kan göras i samarbete mellan 

verksamheten och unga patientföreningar.  

• En av läkarna önskar stöd till mottagningarna att göra bra information. Inte i 

innehållet, för det kan de ta fram tillsammans med de unga, men i kostnader och 

produktion.  

• En bra information vore en film med en ung vuxen som nyligen gjort övergången. 

Den personen kan berätta från vuxen-sidan hur det är där.  

http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/vuxen.pdf
https://www.barncancerfonden.se/barncancerforskning/pagaende-forskning/s/svenska-arbetsgruppen-for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer-salub---anslag-for-overlakartid-och-motesverksamhet/


 

 

• Nästa möte borde vi ha med unga patientföreningar, typ Unga Reumatiker, Ung 

Diabetes, Unga Magar, Unga Allergiker. Martin har en del kontakter. 

• Föreningen för unga reumatiker hade velat komma men fick förhinder. De vill 

hälsa vår grupp att de gärna håller kontakt. De tycker att varje patient ska ha en 

plan för sin övergång. De som arbetar på barn och vuxen ska samarbeta, så 

patienterna märker det. I föreningen får de också höra från unga som tycker att 

det är för hårt på vuxen. Vi som har reumatism får mycket kortison-sprutor och 

på barn ges alltid bedövning först. Men inte på vuxen. 

=== 

Till mötet hade det kommit en fråga om Clownverksamheten, Måleriverkstad, Trolleri 

(professionella trollkonstnärer). Men de unga på mötet hade ingen erfarenhet av 

förslagen och kunde inte tycka till. Vi föreslog att NOBAB-ombuden på 95b kan kolla 

med de unga som de träffar.  

=== 

Tips att läsa mer 

• NICE heter rutinen för övergång i Storbritannien.  

• NOBAB har en standard för övergång.  

https://www.nice.org.uk/guidance/qs140/chapter/Quality-statements
http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/vuxen.pdf

