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Medfödda hjärtfel i Sverige













Barnsjukvård <18 år

20 000

Vuxensjukvård >18 år

>30 000

>50 000 personer med medfött hjärtfel
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Hur kan vi förbättra överföringen från 
barn- till vuxensjukvård?



Syfte

• Att utveckla ett personcentrerat och strukturerat övergångsprogram 
för unga med kroniska sjukdomar

• Att undersöka effekten avseende delaktighet, självbestämmande och 
egenvårdsförmåga

• Utvärdera de hälsoekonomiska aspekterna av överföringsprogrammet

Stepstones är generisk som idé men ska i ett första steg utvecklas 
och testas för personer som har medfödda hjärtfel



Nationellt samarbetsprojekt

Barnhjärtmottagningar och GUCH-
mottagningar vid alla sju 
universitetssjukhus i Sverige

Umeå
Uppsala
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Lund
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Att utveckla ett överföringsprogram
- en komplex intervention

• Medical Research Council (MRC)

• Intervention mapping



1. Behovsbedömning och inventering

Vad är det rådande kunskapsläget när det gäller överföring från
barn- till vuxensjukvården för unga kroniska sjukdomar?

Litteraturgenomgång

• Riktlinjer

• Vetenskapliga studier



Riktlinjer och rekommendationer

Flertalet internationella riktlinjer stödjer betydelsen av att stödja och 
förbereda ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd inför och under 

överföring till vuxenlivet och vuxensjukvården



European Academy of Paediatric Consensus Statement
– adolescents with chronic conditions

•Överföringsplan

•Överföringskoordinator

•Överföringsklinik 

•Ett nära samarbete mellan både 
barn och vuxensjukvård

Mazur et al 2018



Scientific Statement from the American Heart Association
-adolescents with congenital heart disease

• It should provide uninterrupted health 
care that is patient centered, age and 
developmentally appropriate and 
comprehensive.

• It should include age-appropriate 
education about medical conditions 
and promote skills in communication, 
decision making, self-care, and self-
advocacy. 

• It should foster greater personal and 
medical independence and a greater 
sense of control over health, 
healthcare decisions, and psychosocial 
environment. 

Sable et al 2011



Intervjuer av ungdomar och unga vuxna med samt deras föräldrar
• Hur ser ungdomar, unga vuxna och föräldrar på överföringsprocessen?

• Vilka behov har de och hur vill de att vården ska se ut?

2. Behovsbedömning och inventering

Asp et al 2015, Burström et al 2015, Burström et al 2017, Bratt et al 2017, Burström et al 2018 (submitted), Burström et al 2018 (submitted)



Vilka är ungas vårdbehov om vi frågar dom?

• Att hantera det dagliga livet

• Sjukdomsspecifik kunskap
• Orsak och förekomst, symtom

• Utbildning, karriär

• Yrkesmässiga aspekter

• Graviditet och förlossning

• Preventivmedel och sex

• Rökning, alkohol, droger, 

Asp et al 2015, Burström et al 2015, Burström et al 2017, Bratt et al 2017, Burström et al 2018 (submitted), Burström et al 2018 (submitted)



• Att kommunicera sin hälsa och sitt tillstånd

• Information om vuxensjukvård

• Stöd av föräldrarna 

Vilka är ungas vårdbehov om vi frågar dom?

Asp et al 2015, Burström et al 2015, Burström et al 2017, Bratt et al 2017, Burström et al 2018 (submitted), Burström et al 2018 (submitted)



Utvecklade en idé till ett överföringsprogram



Expertpanel

Patienter

Föräldrar

Metodexperter

Internationella
forskare 

Specialister i ungdomsmedicin

Vårdpersonal

Patientföreningen



Överföringsprogrammet

Åtta komponenter: 

1. Överföringskoordinator

2. Skriftlig personcentrerad överföringsplan

3. Undervisning och information om bla hjärtfelet, behandling, hälsa

4. Hög tillgänglighet per telefon, e-post och sms

5. Information om den mottagande enheten i vuxensjukvården

6. Träffa andra unga med hjärtfel

7. Stöd till föräldrar

8. Samordnad överföring till vuxensjukvård



Programdesign



Design

16 år 17 år 18 år 18.5 år

Möte med överföringskoordinatorn

Träffa andra unga med hjärtfel

Överföring till vuxensjukvård

Umeå
Uppsala
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Lund
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EMPOWERMENT

Egenvårdskapacitet

Delaktighet i
vården

Utfall



Utfall

För ungdomarna:
• Empowerment – primärt utfall

• Ansvar och delaktighet avseende sin hälsa

• Kunskap om diagnos och behandling

• Medvetenhet om hälsovanor och livsstil

• Livskvalitet och självskattad hälsostatus

För föräldrar:
• Ansvar/delaktighet



Långsiktiga utfall

16 år 17 år 18 år 18.5 år

Möte med med överföringskoordinatorn

Träffa andra unga med hjärtfel

12-14 år 25 år

Överföring till vuxensjukvård

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil4N3GuZLSAhXlO5oKHQeNAekQjRwIBw&url=https://ec.europa.eu/sweden/tags/jordbruksverket_sv&psig=AFQjCNHrUDrcOmTkPMJ79IYvNa90wtDxZw&ust=1487260036000635


Om det fungerar…

• Personalkostnader

• Träning/upplärning av specialistsjuksköterskor

• Patientrelaterade kostnader (tid för besök etc)

• Tid för administration
• Tid för möten, telefon, sms, e-post

• Utrustning

vad kostar det då?



Betydelse

Ge vetenskapligt stöd för om överföringsprogrammet:

• ökar empowerment, egenvårdsförmåga, kunskap, delaktighet och 
ansvar inför överflytten till vuxensjukvård

• har hälsoekonomiska fördelar



Betydelse

Långsiktigt finns potential att studien ge stöd för om 
överföringsprogrammet:

• minskar risken att unga avslutar sin medicinska uppföljning

• minskar risken för komplikationer

• minskar hälso- och sjukvårdskonsumtionen

• ökar livskvalitet och välbefinnande



Uppföljning av ungdomar med långvarig sjukdom
– medfödda hjärtfel



Syfte

• Hur stor andel patienter har 
fortsatt respektive upphört med 
sin medicinska uppföljning efter 
överföring till vuxensjukvården?

• På vilken vårdnivå sker 
eventuell uppföljning?



Syfte

• Vilka patientnära faktorer 
predikterar att patienter inte följs 
upp?

• Vilka sjukhusrelaterade faktorer 
predikterar att patienter inte följs 
upp?



Design och urval

• Longitudinell internationell 
multicenterstudie

• Inklusionskriterier
• Medfött hjärtfel

• Född 91, 92, 93

Umeå
Uppsala
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Lund
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Datainsamling

• Patientjournal
• Ålder

• Kön

• Diagnos

• Är patienten under uppföljning?

• Var – vilken vårdnivå?

• Avstånd till närmaste specialistmottagning

• Tidigare hjärtoperationer/kateteriseringar

• Tidigare uppföljning

• Utbildningsnivå
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Datainsamling

Sjukhus
• Personal och bemanning

⁻ Antal

⁻ Profession

⁻ Fortbildning

• Tillgänglig utrustning

• Överföringsrutiner
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Vilka konsekvenser får detta avseende 
morbiditet, mortalitet och vårdkonsumtion?



Morbiditet, vårdkonsumtion och mortalitet

• Patientjournaler

• Patientregistret

• Dödsorsaksregistret

• SwedCon
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Betydelse

• Hur många patienter som borde vara under medicinsk uppföljning och 
som inte är det

• Möjlighet att identifiera faktorer som kan påverka varför personer som 
borde vara under uppföljning och inte är det

• Minska den rådande kunskapsluckan när det gäller den ofullständiga 
uppföljningen av unga med medfödda hjärtfel i Sverige



http://www.stepstones-project.org/sv/

TACK

http://www.stepstones-project.org/sv/

