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SKILLNADER CF- ASTMA

• Antal patienter  750 CF

• Svårare sjukdom 

• Få läkare, få sjuksköterskor på varje centra

• Ser patienterna ofta under många år

• Gemensamma årliga internationella konferenser där barn och vuxenbehandling vävs ihop

• Vuxenmottagningar ursprungna från barnmottagningar



HISTORIK

• 1990 ca 30% vuxna och 70% barn

• 2021 65% vuxna och 35% barn

• Historiskt svårt att starta vuxenmottagningar

• Ingen kunskap, ingen budget på vuxensidan

• Många barnläkare fortsatte att sköta vuxna långt upp i åldrarna

• Olika lösningar på olika centra

• Göteborg lungläkare kom till barnmottagningen

• Stockholm startade en egen vuxenmottagning med egna lungläkare

• Köpenhamn samarbetar med infektionsläkare

• Talar enbart om egna erfarenheter



PROBLEM SOM DREV PÅ BEHOVET AV 
VUXENMOTTAGNING

• På sikt ohållbart med majoritet vuxna som var sjukare, andra problem som barnläkare inte var 

utbildad för

• Vuxna blandas med små barn

• Vuxna tog upp större delen av budgeten som egentligen var tänkt till barngruppen

• Så länge inga vuxenläkare var intresserade och inga extra pengar avsattes så var det svårt att 

skapa en vuxenmottagning

• Personer med CF vana vid specialiserat omhändertagande, teamarbete med sjukgymnast, 

sjuksköterska, dietist, psykolog och kurator på barnsidan och prioriterade det framför 

lungläkare som ej var specialintresserade av CF



ATT SKAPA EN VUXENMOTTAGNING

• Marita Gilljam, lungläkare som arbetade 2 år med CF i Toronto

• Arbetade sedan tillsammans med barnteamet under ett antal år med samma team

• Under många år fick hon varken lokaler eller budget till en ny vuxenmottagning

• När barnmedicin gav ett ultimatum att sluta sköta vuxna samt lokala patientföreningen 

drev på gick det till slut ca 2010.

• Sjuksköterskor följde med över till vuxensidan





FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKAD ÖVERFÖRING

• 1. Göra barn och ungdomar förberedda på att föras över - träffa alla personalkategorier 

ensamma, svara själva, låta föräldrar förstå att de måste successivt släppa. 

• Träffa flera olika läkare som kan CF för att förstå/uppskatta variationen mellan läkare.

Stefanie Diemer, CF läkare Lund



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKAD ÖVERFÖRING

• 2. Träffa vuxenläkare, sjuksköterska och sjukgymnast på vuxenmottagningen 1-2 ggr 

beroende på mognad innan överföringen sker vid 18 år. Starta planering mellan 16-17 åå

• Besöket görs som vanligt besök men både barn och vuxenläkare deltar. Därefter lämnar 

barnläkaren mötet.

• Fysioterapeuterna träffar patienten tillsammans

• Straxt innan 18 års ålder planeras ett avskedsbesök på barnmottagningen där ett syfte är 

just att ta avsked från varandra och mottagningen (oftast gått på mottagningen i 15-18 år 

ca 10 ggr per år)



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKAD ÖVERFÖRING

• 3. Viktigt att läkare, fysioterapeuter, dietister är överens om allt grundläggande och inte 

byter policy vid överföringen. Barnsidan kan tappa mkt förtroende liksom vuxensidan. 

Finns ingen anledning till att behandla patienter medicinskt olika bara för att de byter 

mottagning. 

• Innebär även att vi på barnsidan inser vikten av att vårt omhändertagande även ska 

stämma överens med vuxenmottagningen

• Skapa möjligheter till att vuxen och barnteam träffas, regelbundet, vidareutbilda varandra

• Gemensamt kvalitetsregister barn-vuxen



PROBLEM

• Olika förutsättningar på vuxen/barn. Barnteamet splittrat med flera andra patientgrupper 

också (ex psykolog, dietist, sjukgymnast). Barn mer vana att arbeta i multidisciplinära team 

(tror jag) än vuxen.

• Vuxna har många fler och sjukare patienter- mindre tid

• Svårt att släppa patienten på barnsidan till mer ansvar i tid innan överföringen. Vuxensidan 

upplever en 18 åring som riktig vuxen. Svårt när man skött ett barn sedan diagnos

• Effekten av sjukdomen stor om man släpper dem som unga vuxna. Går långsamt men 

man får inte tillbaka lungfunktionen som förlorats




