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Fra det onkologiske specialeråd:
Det onkologiske speciale vil have meget lidt berøring med et børnehospice, idet unge over 16-18 år vil være bedre
hjulpet på et voksenhospice, hvis det ikke er muligt at være i hjemmet.
Der anbefales, at de fire børnehospice pladser etableres på en eksisterende døgninstitution hvor der er børn med
livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Her er den nødvendige faglighed til stede.
Det er væsentligt, at der etableres et aktivt samarbejde med en børneafdeling og ligeså med regionens Børn og Unge
Team for Lindrende Behandling, som har mulighed for at supplere indsatsen under opholdet og følge op efter
udskrivelsen.
Det er vigtigt, at etablering af børnehospicepladser ikke fjerner fokus og mulighederne for, at barnet kan tilbringe
mest mulig tid og også den sidste tid i eget hjem.~~
Med venlig hilsen
Anni Ravnsbæk Jensen
Ledende overlæge
Kræftafdelingen
AUH
Til
Sundhedsplanlægning
Ang. Børnehospicepladser i Vest Danmark/Region Midtjylland
Med de erfaringer der er på det børnepalliative felt i Danmark, på Lukas huset i Hellerup, Familiefokusprojektet i
Aarhus og fra Børn og Unge team for Lindrende Behandling, bør tilbuddet om børnehospice pladser rette sig mod:
børn med medfødte eller kroniske sygdomme,hvor der i perioder er brug for aflastning til hele familien inkl. søskende
Døende børn og deres familie
Behandling og støtte til alvorligt syge børn og deres familie er en tværfaglig opgave. Personalet anbefales
repræsenteret af læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver, fysioterapeut og psykolog. Indsatsen retter sig til
hele familien med det mål at hjælpe dem til det bedst mulige liv trods alvorlig sygdom.
Der skal være plads inde og ude i institutionen, således at hele familien kan opholde sig der. Der skal være tilbud til
søskende i form af støtte og mulighed for oplevelser i byen eks. vis biograf, butikker, restaurant etc.
Der anbefales, at de fire børnehospice pladser etableres på en eksisterende døgninstitution hvor der er børn med
livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Her er den nødvendige faglighed til stede.Det er væsentligt, at der
etableres et aktivt samarbejde med en børneafdeling og ligeså med regionens Børn og Unge Team for Lindrende
Behandling, som har mulighed for at supplere indsatsen under opholdet og følge op efter udskrivelsen.
Det er vigtigt, at etablering af børnehospicepladser ikke fjerner fokus og mulighederne for, at barnet kan tilbringe
mest mulig tid og også den sidste tid i eget hjem.~~
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Emne: Børnehospicepladser i Region Midtjylland
Til Det Onkologiske Specialeråd, Det Pædiatriske Specialeråd og Det Palliative Råd.
Regeringen har med finansloven for 2018 afsat midler til oprette 4 hospicepladser for børn i
Vestdanmark. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til drift af
pladserne. I dag er Lukashuset Børne- og Ungehospice i Hellerup det eneste børnehospice i Danmark.
Med midlerne afsat på finansloven ønsker man, at et lignende tilbud etableres i Vestdanmark. Det
forventes, at Sundheds- og Ældreministeriet opslår puljen til etablering af børnehospicepladserne i
februar.
Regionsrådet skal i marts måned træffe beslutning om, hvorvidt Region Midtjylland skal tilbyde at
etablere de 4 børnehospicepladser for Vestdanmark. Til brug for den politiske beslutning om en mulig
ansøgning fra Region Midtjylland vil Sundhedsplanlægning indhente specialerådenes og Det Palliative
Råds bemærkninger. Af særlig interesse er jeres vurdering af, hvilke sundhedsfaglige rammer og
funktioner der bør være til rådighed for at kunne drive hospicepladser til børn.
I bedes sende jeres tilbagemelding til sebchr@rm.dk senest onsdag den 21. februar.
Med venlig hilsen
Sebastian Cristoffanini
AC-fuldmægtig, Sociolog
Tel. +45 2937 9845
sebchr@rm.dk
Sundhedsplanlægning
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

www.sundhedsaftalen.rm.dk

2

