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Svar på interpellation 2009:50 av Barbro Nordgren (S) om
åldersgränser inom barnsjukvården
Barbro Nordgren (S) har ställt följande frågor till mig om åldersgränser inom
barnsjukvården:
1. Hur många barn med medicinska sjukdomar som måste behandlas kirurgiskt, drabbas
årligen av olika klinikers och divisioners bristande samverkan?
2. Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkra så att inga barn kommer i kläm på grund
av olika klinikers och divisioners bristande samverkan?

Som svar vill jag anföra följande:
Det existerar två olika system inom hälso- och sjukvården för gränsdragning
mellan unga och vuxna. Dels en administrativ åldersgräns vars enda syfte är att
reglera gränsen för olika nivåer bland patientavgifterna. Dels en gräns som kan
kallas medicinsk åldersgräns. Denna gräns varierar från individ till individ, men
utgår oftast mellan olika diagnoser eller mellan hela klinikers uppdrag och ansvar.
Syftet är att skapa ett bra medicinskt och tryggt omhändertagande för de patienter
som är i behov av sjukvårdens insatser.
Överföring ska i de flesta fall ske det år ungdomen fyllt 18 år. Beroende på
diagnos och ungdomens egen mognad kan överföringen ske från 17 upp till 20 års
ålder. Det finns ett par undantag från denna regel där åldersgränsen är lägre.
Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) ska varje barnmedicinsk sektion och
subspecialitet ha lokala instruktioner för överföring av patienter till vuxenvård.
Enligt uppgift från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen går det inte att lämna något
säkert svar på frågan om hur många barn som årligen drabbas genom bristande
samverkan. Det system för avvikelsehantering, Händelsevis, som håller på att
implementeras på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att kunna ge besked
om denna och andra liknande frågeställningar.
Brister i överlämnandet av vårdansvar mellan olika vårdgivare sker tyvärr ibland
inom sjukvården. Systematiskt förbättringsarbete av patientsäkerheten och
systematisk uppföljning är landstingets huvudstrategier för att förbättra vården.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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