
3rd  Congress on paediatric palliative care.  Rome 16th  – 19th  november 2016. 

 

Først vil jeg takke FSP for den sponsorstøtte jeg har modtaget og som har gjort det muligt for mig, 

at deltage i den 3rd Congress on paediatric palliative care som blev afholdt i Rom. Fra den 16 til 19 

november 2016. 

Vi ankom til Rom den. 15 november og nåede lige at mærke byen. Vejret var lunt  og skønt at 

opleve byen …… 

Jeg arbejder til dagligt i et nyoprettet Børnepalliativt team i Region Midt. Fra teamet deltog vores 

psykolog, fysioterapeut, 2 overlæger, 1 overlæge fra Børneonkologisk afdeling AUH og 

undertegnede sygeplejerske. 

Vi havde lavet en poster omhandlende teamets opstart pr 1. april 2016. Posteren skulle vi 

præsentere på en posterstand den 17.nov. 

Der kom mange interesserede og spurgte til vores nye team og det medførte en livlig debat ved 

posteren. 

 

Den 16 november havde jeg meldt mig til pre-congress workshop. Der var 4 forskellige workshops 

at vælge imellem, hvor jeg havde valgt at deltage i en workshop omkring ”Treating distressing 

symptoms in children with serius illenesses” 

Coordinator: Stefan J Friedrichdorf (Medical Director, Department of Pain Medicine, Palliative Care 

& Integrative Medicine, Children’s Hospital and Clinics of Minnesota, Department of Paediatrics, 

Univesity of Minnesota, Minneapolis, USA. 

CO- presensters: Wendy Christhyna Còmez MD Dominican Repuplic & Barbara M Sourkes PHD 

Stanford. 

 

Overskriften til hele dagen var “To live as well as possible, as long as possible” 

Stefan F Friedrichsdorf kom med en kritisk gennemgang af risikoen ved at underbehandle versus 

at overbehandle børn. 

Akutte og procedure relaterede smerter hos børn: 

Startede med et videoklip om 5 årige Marius på skadestuen, som skulle syes og hvor 5 voksne 

personaler skulle holde Marius for at man kunne foretage den smertefulde procedure. 



”Don’t have enough staff for paediatric pain control……? 

Funny, how there is always enough staff to restrain a child.” 

Han kom med forskellige udsagn som vi alle bør være meget opmærksomme på. 

• 25% af vokse har nåleskræk som er udviklet i barndommen! 

• Børn, der har smerter i barndommen, har flere psykolgiske symptomer i deres voksne liv i 

form af angst og depression. 

• Jo mere sufficiente morfindoser iforb. behandling af et traume, jo mindre PTSD i 

månederne efter. 

• Det tager lige så lang tid at udtrappe et barn med morfin som barnet har været i 

behandling med morfin.  

• Akutte smerter er et symptom - så undersøg barnet, og vær opmærksom på hvad smerten 

er et symptom på. Spørg barnet!!! 

Procedure relaterede smerter hos børn: 

Stefan Friedrichdorf's anbefalinger var 

• brug 4% lidocaincreme på området der skal behandles og lad det virke i >30 min. (især hvis 

barnet skal have sutureret et sår) 

• For at undgå / forebygge nåleskræk brug da sukkervand/amning til børn <12 mdr.  

• Hold aldrig et barn ved nåle procedure. Svøb babyen eller brug hud mod hud kontakt - 

gælder også ved de større børn.  

• Brug distraktion – se tegnefilm, Ipad, spil,  og lad barnet sidde hos en af forældrene . 

• Brug lattergas  

” so, how do we treat the individual pain patient in front af us? 

IT Depends !!!! 

Akutte smerter hos børn: 

Who’s guidelines for farmakologisk smertebehandling til børn. 

• By  the clock 

• Tilpasset det enkelte barn 



• By the appropriate route 

• By the analgesic ladder.  

Vi fik på holdet udleveret en guide med anbefalede doser til smertebehandling af børn & unge. 

Og skulle ud fra forskellige cases komme med bud på hvilke doser barnet skulle behandles 

med. Og øvelser i hvordan man kunne gå fra oral administration til iv administration. 

Derudover fik vi til opgave at skulle lave opioidrotation fra et opioid til et andet. 

I Danmark har vi adgang til morfin til behandling af smerter hos børn, men sådan er det ikke i 

alle lande.! 

Neuropatiske smerter hos børn: 

Her kom han ind på de forskellige sygdomme og lidelser der kan give børn de neurogene smerter 

bla. 

• rygmarvsskadede 

• neuro degenerative forstyrrelser. 

• tumortryk 

• fantomsmerter 

• autoimmune sygdomme 

• kemoterapi relaterede smerter. Vincrestin/cisplatin 

Behandling af neurogene smerter. 

• Gabapentin er 1. valg 

• Kombinere amitriptylin og gabapentin. 

• Metadon  

• Lidocainplaster – klippes i stykker og placeres over de steder på kroppen som giver smerter 

– sidde i 12 timer og pause i 12 timer. 

• samt mere specialicerede former for nerveblokkere. 

Kroniske smerter hos børn. 

Her er smerte ikke et warning site, men smerten er forsat til et problem. 

5% børn / teenager har signifikant en dysfunktionel smerte! 



Hvordan kommunikere vi så med børn/familer med kroniske smerteproblematikker?  

• Vigtigt at anerkende at smerten er reel  

• Fysioterapi med daglige hjemmeøvels 

• Integreret medicin i form af: 

• Selv hypnose 

• Biofeedback 

• Daglige opgaver hjemme 

• Masage akupunktur  muskelafslapning etc. 

• Psykolog - hvis barnet ikke kan gå i skole 

• Normalisere lbarnet daglige liv ved bl.a 

• Sports aktiviteter 

• God og regelmæssig søvn 

• Gode sociale relationer 

• Daglig glæde 

• Skole. 

• Familie coaching. 

• Medicin……??????- it depends 

 

Senere samme dag havde vi en et oplæg om: 

Treating Respiratory Symptoms in Pediatric Palliative care:  From Dyspnea to Noisy Breathing. 

Af: Wendy C Gómez. 

Wendy tog udgangspunkt i de mest lavpraktiske ting du kan gøre når børn har dyspnøe 

• åbne vinduet, da det er flowet der virker på åndenøden. 

• tæt kontakt/ hud mod hus/nærhed/knus fra forældrene 

• morfin 



Wendy fortalte ligeledes om hvordan man forbereder forældre når deres barn er dødende i 

respirator. 

Lav en plan sammen med forældrene om hvad der skal forgå, iforb. med udtrapning af 

respiratoren. 

• Få forældrene til at fortælle om deres barn på en god dag og brug denne historie til at se 

barnet og afslutte livet . 

• Få forældrene til at fortælle om tiden på hospitalet og spørg ind til hvad familien håber for 

deres barn. 

• Aftal hvornår og hvordan extuberingen foregår. 

• evt. lade forældrene sidde med barnet når der extuberes. 

• Aftrappe respiratoren til normal respiration inden extubering og her skal man være 

opmærksom at barnet efter extubering har behov for 3 til 4 gange mere morfin. 

Så var der et indlæg omkring symptom lindring af Profesor Elliot J Krane. Stanford Children's 

Health, Califorrnia USA. 

Det er vigtigt at gøre sig klart hvad målet er iforbindelse med smertefrihed - er levetiden lang eller 

kort. 

I forhold til smerteintensiteten skal man sammen med barnet gøre sig klart 

• hvad er det  bedste 

• hvad er det værste 

• hvad er acceptabel 

• hvad kan tolereres. 

Smerteanamnesen er et vigtigt redskab til at klassificere smerten. 

og brug  smerte-skalaer ud fra barnets alder til vurdering af smerterne. 

 

Forældre - søskende og familier.  

Dette var et gennemgåede og meget spændende tema igennem hele kongressen med mange 

forskellige foredragsholdere. 

Jeg vil her komme med et udpluk fra de forskellige indlæg. 



Den nyfødtes dagbog: 

• En blank bog  

• hjælper forældre til at få deres følelser beskrevet - tiden omkring diagnosen, behandlingen 

og barnet død. 

• Giver forældrene meningsfulde minder og kan være medvirkende til at bearbejde svære 

følelser. 

• giver mulighed for at skabe en ny fremtid sammen med minderne. 

Fokus på søskende: 

Søskende  bliver ofte glemt, da det er det syge barn der er i fokus.  

•  Vi skal være meget opmærksomme på at søskende har unikke bindinger til hinanden.  

• Søskende lider meget og er især  meget påvirkede omkring diagnosetidspunktet  

• Vigtigt at tale med søskende om deres bror/søsters sygdom ligesom vi taler med det syge 

barn. 

• Spørg barnet/den unge hvad de ønsker af os -  

• Hvad har du brug for......  

• Hvem skal være sammen med dig....... 

• Hvad er dine interesser ...... 

• Lad søskende være med i pasning af det syge barn - giv dem alderessvarende opgaver som 

de kan udføre.  

• Vigtigt at ve forsikre søskende om, at vi er der sammen med dem og at vi gerne vil stiller op 

til de spørgsmål de end måtte have. 

 

Konklusion : Alle i familien lider og derfor ar det  vigtigt at vi  tænker bedst mulig livskvalitet for 

alle i familien -  forældre, søskende, bedsteforældre og venner etc. 

 

En god spændende og ikke mindst inspirerende konference som giver masser af overskrifter til at 

udbrede og udbygge børnepalliationen i Danmark.  Spændende at networke internationalt . 

Til sidst et citat om udvikling i børnepalliation af Stefan Friedrichdorf 



 

" Deny 

pallia - phobia 

pallia - lalala 

pallia - active"  

I Danmark er vi nået til det sidste led!!!!!! 

 

Med venlig hilsen 

Inger Bording. 

Børnepalliativt team 

Aahus Universitet hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


