Børnehospicepladser på Fenrishus
Ang. børnehospice-pladser i Region Midtjylland mener vi, at regionen allerede er tæt på at have et sådant,
idet I på Fenrishus ind i mellem har palliative forløb i.f.t. de svært syge multihandicappede børn, som bor
på institutionen. Personalet har således i forvejen kompetencer til at varetage plejen af alvorligt syge
børn, og er således som udgangspunkt sygepleje- og tværfagligt klædt på til opgaven.
Fenrishus er også i indretning, stemning og funktion meget i retning af et hospice, og har samtidig
velegnede lokaler til at rumme funktionen. Desuden er Fenrishus placeret centralt i forhold til almindelige
familieaktiviteter (Tivoli, legeland mm.), hvilket vil kunne bibringe søskende et bedre børneliv under
forløbet.
Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med hospice-tanken at lægge de 4
børnehospicepladser på Fenrishus.
Lægeligt er Fenrishus betjent af Børn og Unge på AUH, og vi har gennem mange år haft en neuropædiater
til at komme fast på institutionen.
Der er således allerede et veletableret samarbejde mellem pædiatrien på AUH og Fenrishus – herunder om
palliation af børn på Fenrishus, når det er nødvendigt. Samarbejdet faciliteres af en transporttid på kun
10-15 minutters kørsel mellem AUH og Fenrishus.
Dette samarbejde vil sammen med det Børnepalliative team kunne udvides til at dække de 4
børnehospicepladser. Ud fra erfaringerne med de hidtidige palliative forløb har du vurderet, at de 4
pladser vil fordre en ramme for AUH's pædiatriske betjening af Fenrishus på 0,5 speciallægestilling. En
vurdering vi finder realistisk og realiserbart i et samarbejde mellem det børnepalliative team og den faste
neuropædiater tilknyttet Fenrishus.
Behovet for børnehospicepladser vil være svingende, da der er tale om meget få forløb, som til gengæld
kan være langvarige. Samtidig er der i regionen en meget velfungerende børnepalliativ funktion, der
muliggør palliativ behandling i hjemmet i langt de fleste tilfælde. Der må derfor forventes at være perioder
– også længerevarende - hvor få eller ingen af pladserne benyttes.
Det vil derfor også være væsentlig mere økonomisk at knytte funktionen til en institution, som i forvejen
har andre alvorligt syge børn liggende, frem for at oprette en selvstændig enhed på egen lokalisation.
Uanset hvilken løsning regionen måtte vælge, er det helt afgørende at pladserne betjenes af personale
specielt uddannet til at tage sig af alvorligt syge børn fra 0 til 18 år. Ellers kan vi som fagligt ansvarlige
vanskeligt stå inde for at henvise til tilbuddet. Det er ligeledes nødvendigt at børnehospicepladserne er
beliggende relativt tæt på Børn og Unge, AUH, af hensyn til den børnepalliative lægelige betjening.
Børnepalliation er en lille specialiseret opgave, der ikke kan varetages af personale, som kun/overvejende
er uddannet til at varetage voksne palliative patienter. Det er derfor, regionens Børnepalliative team blev
oprettet.
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