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Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om fortsatt
uppföljning av Lilla Erstagården
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Helene Öberg (MP)
frågor utifrån en uppföljningsrapport om barnhospiceverksamheten vid
Lilla Erstagården. Frågor ställs kring avtalet, vilken patientgrupp som ska
tas emot och personalens kompetens.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2013-12-13
Skrivelse från Helene Öberg (MP)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Sedan juni 2010 bedriver Ersta diakoni barn- och ungdomshospiceverksamhet vid Lilla Erstagården. På uppdrag av hälso- och
sjukvårdsdirektören har en fördjupad uppföljning genomförts av
verksamheten. Uppföljningen har främst fokuserat på medicinsk kvalitet,
omvårdnadskvalitet, kvalitets-säkringssystem och intagningskriterier.
Rapporten blev klar i slutet av oktober.
En iakttagelse som lyfts fram i rapporten är att det råder otydlighet kring
vilka kategorier barn som ska vårdas/prioriteras. Helene Öberg undrar
därför om det skett några förändringar av målgruppen i avtalet samt om
någon annan patientgrupp än barn i behov av palliativ vård tas om hand på
Lilla Erstagården.
Avtalets beskrivning av målgruppen har inte ändrats och beskrivningen av
målgrupp och intagningskriterier som finns i avtalet är tydligt. Sedan
verksamheten startade har det varit en stor andel barn som fått
avlastningsvård på Lilla Erstagården, men det är alltid barn som befinner
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sig i livets slutskede som ska ha högsta prioritet. I rapporten framkommer
att det råder delade meningar bland medarbetare och ledning om
intagningskriterierna. Det är Erstas lednings ansvar att se till att
definitionen blir tydlig för alla medarbetare.
Helene Öberg efterfrågar vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att
personalgruppen och ledningen har rätt kompetens för vården som bedrivs.
I uppföljningsrapporten betonas den mycket höga omvårdnadskompetensen som finns på Lilla Erstagården. Det anges också att barnkompetensen
behöver förstärkas på läkarsidan. Enligt Ersta arbetar sedan september
månad en specialist i barnmedicin på Lilla Erstagården tillsammans med
den barnnarkosläkare som funnits i verksamheten sedan i våras.
En ny verksamhetschef tillträdde i september och i december började en ny
lokal chef för Lilla Erstagården. Dessa två personer har i uppdrag att skapa
en ändamålsenlig ledningsstruktur för Lilla Erstagården.
Samtliga åtgärder som föreslås i rapporten kommer att följas upp av Hälsooch sjukvårdsförvaltningen i den fortsatta kontakten med ledningen för
Lilla Erstagården.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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Skrivelse av Helene Öberg (MP) om fortsatt uppföljning av
Lilla Erstagården
Sedan 2010-06-01 bedriver Ersta diakoni Nordens första Barnhospice i avtal
med Stockholms Läns Landsting. På uppdrag av SLL, Hälso- och
sjuvkårdsförvaltningen har en fördjupad uppföljning av verksamheten vid
Lilla Erstagården genomförts nu under hösten. Uppföljningen har främst
fokuserat på medicinsk kvalitet, omvårdnadskvalitet,
kvalitetssäkringssystem och intagningskriterier.
Bakgrunden till att rapporten genomfördes var en oro som lyfts från delar av
personalstyrkan att patientsäkerheten är allvarligt hotad på Lilla
Erstagården. Felaktig kompetens och snabba omorganisationer ska ha
bidragit till att skapa förvirring och frustration i en verksamhet som är helt
avgörande för barn i behov av palliativ vård.
Det framkommer i rapporten bland annat att det idag råder en otydlighet
kring vilka kategorier barn som ska vårdas/prioriteras. Det här föranleder
oss att undra vad som har förändrats i avtalet med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. I den kravspecifikation som finns i avtalet mellan
SLL och Ersta diakoni framgår tydligt att den målgrupp som gäller för
verksamheten är ”komplexa vårdbehov som med hög sannolikhet leder till
förtida död. Patient som befinner sig i livets slutskede skall ha högsta
prioritet”.
Vi vill också särskilt lyfta frågan om kompetens i personalgruppen, gärna
även i ledningsgruppen. Det står även om krav på komptens i avtalet mellan
SLL och Ersta diakoni att ”läkare med specialistutbildning inom pediatrik,
sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar och/eller anestesiologi”.
Med anledning av ovanstående undrar vi om några förändringar har skett i
avtalet mellan SLL och Ersta diakoni. Vidare vill vi också ha svar på om
någon annan patientgrupp än barn i behov av palliativ vård tas om hand på
Lilla Erstagården samt vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att
personalgruppen och ledningen har rätt kompetens för vården som bedrivs.

Helene Öberg (MP)

