
Årsberättelse Svenska Neonatalföreningens Etikgrupp 2022 
 
Etikgruppen bestående av Marco Bartocci, Johan Boström, Ann Edner (ordf.), Louise Endre-
Tovi, Emelie Kronquist (har ersatt Karin Lagerlöf), Simon Lindquist, Andreas Odlind, Elisabeth 
Olhager alt. Elisabeth Norman (som ersatte E.O. på första arbetsinternatet – se nedan) + två 
erfarna barnsjuksköterskor (Therese Kjellin, Pyrola Bäcke) med kunskap om palliativ 
vård/etik har inte haft något gemensamt möte under vårterminen 2022 p.g.a. pandemin, 
men däremot upprepad mailkontakt för att planera första arbetsinternatet angående 
Vårdprogrammet i Neonatal Palliativ Vård inkl. Perinatal Palliativ Vård. 
 
I Barnläkaren nr 5, 2022, med Tema Pediatrisk Palliativ Vård publicerade Ann Edner och 
Therese Kjellin en kort artikel om Neonatal Palliativ Vård (NPV). Detta då NPV, som är en 
relativt ny term inom neonatologin, skiljer sig avsevärt från äldre barns palliativa vård 
eftersom nyfödda/spädbarn inte kan kommunicera sina behov och känslor verbalt. De är 
också mer beroende av medicinteknisk apparatur och bör omhändertas av erfaren 
neonatalpersonal. 
Artikeln bifogas denna Årsberättelse. 
 
Nio ledamöter ur Etikgruppen, sju fysiskt och två digitalt, samlades tillsammans med ovan 
två nämnda specialistbarnsjuksköterskor till arbetsmöte med Vårdprogrammet NPV 220927-
28 på Rosersbergs Slott. Endast ledamoten från Linköping som inte kunde närvara.  
Vi arbetade varierande ensamma, i grupp om två alt. i grupp om tre samt samlades med 
jämna mellanrum och hade fruktbara gemensamma diskussioner.  
Vid avslutande sammanfattning på eftermiddagen 220928 kunde vi konstatera att vi hunnit 
en bra bit på Vårdprogrammet och att vi hade haft många fruktsamma samtal. 
Ekonomin har respektive Region/sjukhus stått för då vi ej lyckats få extern finansiering trots 
flera försök. 
Vi har planerat att ha ytterligare två internat för att färdigställa Vårdprogrammet och nästa 
internat hoppas vi kunna ha 230124-25. 
Förhoppningsvis är Vårdprogrammet i NPV klart så att det kan presenteras på någon av 
Neonatalföreningens sektioner på Barnveckan 2024. 
 
På arbetsmötet 220927-28 på Rosersbergs Slott diskuterade vi neonatala palliativa SNQ-
parametrar då Neonatalföreningen bett oss fundera över detta. Vi tycker detta är mycket 
önskvärt och mycket viktigt följa upp vilka som fått palliativ vård och hur det fallit ut, men 
har ännu inte kunnat bestämma vilka parametrar som ska prioriteras. 
 
På arbetsmötet 220927-28 på Rosersbergs Slott diskuterade vi också förfrågan att nominera 
någon från Etikgruppen till en styrelse i en intresseförening för pediatrisk palliativ vård som 
planeras starta av Nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård. Vi kom fram till att det inte är 
aktuellt att nominera någon från Etikgruppen, men att det givetvis står alla fritt gå in i vilken 
förening man vill. 
 
Etikgruppen kommer via Ann Edner och Therese Kjellin att presentera aktuellt ”status” på 
Vårdprogrammet i NPV på Perinataldagarna 220927-28 i Stockholm. 
 
Etikgruppen via Ann Edner 


