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Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for børnepalliation 
 

Baggrund  

På finansloven 2018 er der afsat midler til udarbejdelse af anbefalinger for børnepalliation i regi af 

Sundhedsstyrelsen.  

 

Der findes i dag ikke separate danske anbefalinger eller retningslinjer for det børnepalliative område.  

Den palliative indsats til børn med livstruende eller livsbegrænsende sygdomme adskiller sig på nogle 

punkter fra indsatsen til voksne, da børn og unge ofte har andre behov for palliativ omsorg. Derudover 

er gruppen børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende sygdomme væsentlig mindre end 

gruppen af voksne, og børnene/de unge har mere uforudsigelige sygdomsforløb. Der er derfor behov 

for særskilte anbefalinger, der beskriver rammerne for og indholdet i den børnepalliative indsats.  

 

Palliation til børn og unge indgik i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fra 2011, 

som blev revideret i 2017. Da det er besluttet, at der nu udarbejdes særskilte anbefalinger for børnepal-

liation, er dette område ikke inkluderet i anbefalinger fra 2017, som nu udelukkende er målrettet palli-

ative indsatser til voksne. 

 

Formål og rammer  

WHOs definition af den palliative indsats til børn præciserer blandt andet, at indsatsen både skal have 

fokus på at lindre barnets/den unges fysiske, psykiske og sociale belastninger samt involvere støtte til 

hele barnets/den unges familie.  

 

Børn med livstruende sygdomme eller livsbegrænsende tilstande udgør en bred og forskelligartet 

gruppe. I perioden 2012-14 døde ca. 280 børn og unge under 19 år af medicinske årsager, herunder 

neurologiske sygdomme, hjertesygdomme, medfødte misdannelser og kræftsygdomme. Der er således 

tale om mange forskellige sygdomme, som kan være komplekse og kræve enten langvarige eller kort-

varige behandlingsforløb.  Børnene og deres familier kan have varierende behov for palliative indsat-

ser i løbet af hele sygdomsforløbet. Ved den løbende tilrettelæggelse af indsatsen, som kan omfatte 

både specialiserede og basale indsatser, tages der derfor udgangspunkt i familiernes individuelle be-

hov.  

 

Den palliative indsats til målgruppen er tværfaglig. Mange faggrupper tager hånd om barnet og famili-

en, herunder søskende, og indsatsen kan foregå både i hjemmet, i kommunalt regi, på sygehus, på hos-

pice o.l. Et livstruet/livsbegrænset sygt barn og dets familie er derfor i kontakt med mange personer i 

sundhedsvæsenet, såvel som på det sociale og uddannelsesområdet. For at kunne give børnene og de-

res familier sammenhængende indsatser med udgangspunkt i deres behov, kræver det en fælles og ko-

ordineret indsats på tværs af regioner, kommuner, institutioner og praktiserende læger. 
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Der eksisterer i dag en række forskellige tilbud på området, men der er regionale forskelle på organise-

ringen og kvaliteten af dem. Alle familier med livstruede/livsbegrænsede syge børn bør have lige mu-

ligheder for at få den samme høje kvalitet og sammenhæng i den palliative indsats, uanset hvor de bor. 

Det er derfor behov for at udvikle området, herunder det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde 

samt kompetencerne hos de forskellige aktører.  

 

Formålet med anbefalingerne er derfor at beskrive en fælles faglig ramme og indhold for området med 

henblik på at understøtte synergien og sammenhængen mellem de eksisterende tilbud samt den frem-

adrettede kvalitet og udvikling. Anbefalingerne for børnepalliation vil have fokus på den palliative 

indsats til familier med børn og unge med livstruende/livsbegrænsende sygdom, hvad enten indsatsen 

foregår i hjemmet, på sygehuset eller hospice o.l., herunder på organiseringen og ansvarsfordelingen 

af indsatsen samt på samarbejde og koordinering på tværs af sektorer og aktører.  

 

Det faglige grundlag for anbefalingerne vil tage udgangspunkt i WHO’s definition af palliativ indsats 

for børn. Desuden tages der afsæt i eksisterende viden, dels generelle dele af Sundhedsstyrelsens anbe-

falinger for den palliative indsats (2017), væsentlige internationale anbefalinger og retningslinjer samt 

erfaringer fra de eksisterende tilbud i Danmark, herunder fra Lukashuset – børnehospice, aflast-

ningstilbuddet i Region Midtjylland ’FamilieFokus’, de regionale udgående børnepalliative 

teams samt tilbud forestået af kommuner og almen praksis m.fl. 

 

Organisering af arbejdet 

Sundhedsstyrelsen nedsætter en fagligt bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af følgende repræ-

sentanter:  

 

Sundhedsstyrelsen (formand og sekretariat) 

Sundheds- og Ældreministeriet (1) 

Danske Regioner/regioner (1/2 fra de regionale børnepalliative teams, med geografisk spredning) 

KL/kommuner (1/2 herunder mindst 1 hjemmesygeplejerske) 

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (1) 

Hospicelederforeningen i Danmark (1) 

Dansk Selskab for Almen Medicin (1) 

Dansk Selskab for Palliativ Medicin (1) 

Dansk Pædiatrisk Selskab (1) 

Dansk Neuropædiatrisk Selskab (1) 

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (1) 

Danske Patienter (1) 

Dansk Sygepleje Selskab (2) 

Dansk Selskab for Fysioterapi (1) 

Dansk Socialrådgiverforening (1) 

Socialpædagogerne (1) 

Den Danske Præsteforening (1) 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker (1) 

 

Det bør tilstræbes, at at de udpegede repræsentanter har erfaring fra de eksisterende tilbud, projekter 

o.l. Sundhedsstyrelsen afholdt i maj 2017 en workshop vedr. børnepalliation, hvor foreløbige erfarin-
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ger på området samt forslag til fremtidig udvikling blev drøftet. Deltagerlisten er vedlagt til inspirati-

on.  

 

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion for arbejdet.  

 

Sundhedsstyrelsen udarbejder dagsorden og beslutningsreferat, som fremsendes hhv. cirka én uge før 

og efter møderne.  

 

Arbejdsgruppens opgaver  

Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af anbefalingerne ved at drøfte og 

kommentere på udkast til anbefalingerne, herunder anbefalinger til: 

 

 Afgrænsning af målgruppen  

 Beskrivelse af basale og specialiserede palliative indsatser og støtte til børnene/de unge og de-

res familier  

 Fastlæggelse af den overordnede organisering af den tværfaglige indsats, herunder opgave- og 

ansvarsfordeling mellem de involverede fagpersoner samt arbejdsgange, samarbejde og koor-

dination   

 Overvejelser vedr. implementering, monitorering og opfølgning på anbefalingerne. 

 

Tidsplan  

Der forventes afholdt i alt 3 møder i arbejdsgruppen i perioden fra april til august 2018. Mødedatoerne 

fremgår af udpegningsbrevet.  

 

Anbefalingerne sendes i høring i ugerne 24, 25, 26. Sundhedsstyrelsen forventer at offentliggøre anbe-

falingerne i september 2018.  

 

 


