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DEFINISJON AV PALLIASJON (PALLIATION)
• English Oxford Dictionaries:

«Making (a disease or its symptoms) less severe without removing the cause»
• www.vocabulary.com:

«It’s a kind of care, that makes you feel better, even though it can’t cure you»
• Stammer fra det onkologiske miljø i England, hvor man på 1950’tallet utskrev
pasienten, når der ikke var mere å gjøre. Forskning viste dog, pasientene døde
en mindre lidelsesfull død og mer verdig med den rette terminale pleie

DEFINISJON AV HOSPICE
• Hospice – (fra «hospitality») kjent fra middelalderen som et sted
for husly og hvile for trøtte og syke reisende. Ble drevet av munke
og nonner tilhørende forskjellige religiøse samfunn

HOSPICE HISTORIEN
Dame Cicely Saunders 1918-2005
• Sykepleier, sosionom, lege, forfatter
• Forsket på smerte:

«’total pain’ - include physical symptoms, mental distress,
social problems and emotional difficulties»
«Constant pain needs constant control»

• Startet Englands første – St. Christopher’s Hospice 1967

Dame Cicely Saunders in the 1940s

Lancet Oncol 2007;8: 430-438 David Clark. From Margins to centre: a review of the history of palliative care in cancer

DEFINISJON AV PALLIATIVE CARE
• WHO:

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of
patients and their families facing the problem associated with lifethreatening illness, through the prevention and relief of suffering by
means of early identification and impeccable assessment and
treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and
spiritual.”

«To add life to the infant’s time
– not to add time to the infant’s life»
WHO 1998

WHO: definition of Pediatric Palliative Care (1998)

Palliative care for children is the active total care of the child’s body, mind and spirit,
and also involves giving support to the family
It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child
receives treatment directed at the disease
Health providers must evaluate and alleviate a child’s physical, psychological and social
distress

Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach, that includes the
family and makes use of available community resources
It can be successfully implemented even if resources are limited
It can be provided in tertiary care facilities, in community health centers and even in
children’s homes

British Columbia Government: Palliative Care for the Patient with Incurable Cancer or Advanced Disease. (Effective from February 2017)

BARNEPALLIASJON
Vi har blitt flinkere!
Nicu-pedia.com
• Bedre kirurgiske teknikker for medfødte malformasjoner
• Bedre medisinsk behandling for medfødte sykdommer
• Nedre behandlingsgrense for ekstrem premature er nå uke 23 (22)
• Barn med kreft lever lengre – ofte blir de voksne

Flere barn lever med livsbegrensende eller livstruende tilstander

Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 23(2018)35-38, Marty C M and Carter B S.
Seminars in Perinatology 41 (2017) 133-139, Marc-Aurele K L and English N K.

Acta Paediatr. 2017 May;106(5):841, Rusalen et al.
J Natl Cancer Inst. 2012 Jan 4;104(1):10-1. Gethins M.

BARNEPALLIASJON
Økt behov for barnepalliasjon på sykehus, hjemme og på hospice
• Foreldre etterspør palliative teams
• Økt interesse i samfunnet
• Studier viser bedre livskvalitet når palliative teams er involvert
Children (Basel). 2018 Feb 7;5(2). Carter BS.
J Natl Cancer Inst. 2012 Jan 4;104(1):10-1. Gethins M.
J Palliat Med. 2014 Jul;17(7):803-10. Groh G, Feddersen B, Führer M, Borasio GD.

Emma (6 dager) og far (privat)

Årets pressefoto, Danmark 2015: Rose 5 år og hendes søstre

BARNEPALLIASJON VS. VOKSENPALLIASJON
• Forskjellige diagnoser
• Langt færre dødsfall, skjer sjelden
• Vokser og utvikler seg, mens de er syke og får behandling

• De må gå i skole og utdanne seg
• Andre parter (foreldre/søsken)
• Sosioøkonomiske problemer for familien

J Palliat Med. 2014 Jul;17(7):803-10. Groh G, Feddersen B, Führer M, Borasio GD

SPESIALITETEN PALLIATIVE CARE MEDICINE
• 1987 palliativ medisin ble en subspesialitet under intern medisin (England)

• 2010 2 årigt kompetanseområde i palliativ medisin, en påbygning til klinisk spesialitet (Norge)
• 2017 videreutdanning i barnepalliasjon for sykepleiere, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

• 2019 tverrfaglig utdanning i barnepalliasjon, Oslo Met (tidl. HIOA)

BARNEPALLIASJON – HISTORISK REVIEW
• 1967 – første hospice, London, England
• 1974 – første hospice, Conneticut, USA
•
•
•
•

Pinterest.com

1962 - første hospice for barn, Oxford
1983 - 1400 hospice i USA kun 4 tar imot barn
1984 - palliativ enhet på St. Mary’s Hospital, New York
1985 - palliativ enhet på Great Ormond St., London

International Children’s Palliative Care Network (ICPCN), «Mapping Global Access and Mapping Pediatric Palliative Care». Sue Boucher (2012).

BARNEPALLIASJON I SKANDINAVIA
Danmark 2015
Regjeringen avsetter 60 mill. dkr til start av barnepalliative teams
5 teams startes på 3 måneder
Sverige 2017

Barnepalliative teams under oppbygging flere steder – ikke implementert i 2018
Norge 2019
2011 Stortinget vil jobbe for barnepalliasjon

2016 Helsedirektoratet anbefaler start av regionale barnepalliative enheter
2019 April - første barnepalliative enhet starter på OUS
Lægemagasinet nr. 3, juni 2017, «Palliativ indsats til børn og unge». Larsen S og Olsen M.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge

Kristbjörg Sveinsdottir, seksjonsoverleke, Skaanes Universitets Hospital i Malmö og Lund

Linda Vad Pedersen, overleke, Aarhus Universitets Hospital

BARNEPALLIASJON – FORDOMME
• «Vi har selv tatt hånd om dette tidligere – syntes du ikke, vi gjør
det godt nok?»
• «Den barnepalliative enhet vil overta behandler-rollen»
• «Det er så få barn, som dør – og de fleste dør innen 1 ukes alder,
så den barnepalliative enheten vil ikke rekke komme i kontakt med
familien»
• «Subspesialiteten palliativ medisin ble til, da «noen» ville gjøre seg
selv uunnværlige»
Barnelege-kolleger 2018

BARNEPALLIASJON – HVORFOR IKKE?
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor har barnepalliasjon ikke fått en større rolle tidligere?
Er det barnelegene, som ikke vil gi slipp på pasientene?
Nederlag å ikke kunne kurere?
Barn har sine foreldre – trenger ikke hjelp fra andre?
Samfunns økonomi?
Gammeldags syn på pleie?
Sterke førende personligheter blant eldre kolleger?

Spørsmål?

