
Palliativ vård och medicin

Hur identifierar vi patienter med palliativt vårdbehov och 
hur får vi till en inklusion i palliativ vård?

Kristina Gustafsson specialistläkare i palliativ medicin 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentation av mig, specilist i pall med. Tilläggsspecilalitet sedan 2015Var jobbar jagAllmän /spec pall vård 80/20%Grunden för att fatta beslut kring palliativ vård är medicinsk. Progressiv obotlig sjukdom eller skada.Definition Paliativ vård: progressiv obotlig sjukdom eller skada. Lidande.Upplägget idag är att ni ska få med er lite tankar hur man kan få in det palliativa förhållningssättet i era verksamheter. Det är ju där  den palliativa vården börjar!När Hur varför



Palliativt förhållningssätt

• Kännetecknas av helhetssyn genom att stödja individen att leva med 
värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

• Kan tillämpas i tidig eller sen palliativ fas.

• Innebär att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för-nackdelar 
vad gäller möjligheterna att optimera patientens välbefinnande.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tex, titta inte bara på blodvärdet, leverfunktionen



Varför?
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• Palliativ medicin tilläggsspecialitet läkare/Palliativ omvårdnad ssk

• Studier ”Six factors for a good death” 2000, ”A good death….”Kastbom
2021

• Studier ” Early palliative care for patients with metastatic non-small-
lung cancer” Temel 2010, ”Recognising and managing key transitions
in end of life care” Boyd , Murray 2010

• Studier ”The effects of advance care planning on end of life care” 
Brinkmann-Stoppelenberg 2014 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför ska det skilja sig från livets första skede? Doola? First aid/last aid? Lancet comission Value of deathInte medikalisera dödenMedicinskt kompetensområde, behöver vara bra på symtomlindring, samtal, härbärgera, inte fixa allt. Diagnosticera döden.Döden är till stor del existentiell men ibland med medicinska komplikationerEn god död- studier (jag är symtomlindrad, jag har fått tydlig kommunikation, jag kan förbereda mig och familjen mm)Studie kring lungcancer och tidig inkludering spec pall vård (högre livskvalitet, förlängd överlevnad, kunde avsluta cyt tidigare)Brytpunktsbegreppet finns inte utomlands, där advance care planning.



När?

• Indirekta tecken till försämring/närmare döende

• Patienten har funderingar på framtid/sjukdom mm

• Vid flertalet inläggningar på sjukhus trots optimerad/maximal 
behandling

• Palliativ onkologisk behandling

• Förvåningsfrågan: Skulle du vara förvånad om denna patienten lever 
om 6-12 månader?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
 Hinner inte återhämta sig.Det går inte att äta som tidigare. Mer illamåendeTröttheten tilltar, vilostunder blir fler.Patienten blir mer inåtvänd och orkar inte med sociala kontakter som tidigarePatienten är sängbundenPatienten har svårt att sväljaPerifera kroppsdelar är kalla, och ofta marmoreradeNäsan är vit och spetsigPulsen är tunn, blodtrycket lågtUrinproduktionen minskar eller upphörAndningen är oregelbunden och ofta rossligI primärvården när man skriv in på SÄBO korttidsplats, kort meddelöverlevnad.
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•
Tidigt palliativ fas
Arbeta aktiv med att fördröja sjukdomen och förlänga livet, 
parallellt med optimering av symptomlindring och livskvalitet

Sen palliativ fas = livets slutskede
När sjukdomen framskrider. Mål att varken förkorta eller 
förlänga livet. Skapa god livskvalitet

Övergången sker ofta gradvis, utifrån samlad bedömning. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svf flöden finns palliation med. Hur synligt är det? När avbryter man utredning? Behöver man inkuderas i allmän eller speciliserad pall vård här eller räcker det palliativa förhållningssättet.



Hur?
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• Kunskap palliativ medicin och vård

• Symtomskatta

• Palliativregistret kvalitetsindikatorer

• Använd förvåningsfrågan

• SPICT

• Palliativa konsultteam

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns mycket webbaserat, handlar mkt om arbetssättAlla AT/ST läkarstudenter har nu,era detta i sina utbildningar obligatoriskt.Vi har stor näravo. Exempel webinarium med säbo-primärvård (Futurum-kommunal utveckling regionen-samverkansgruppen regionen för pall vård.IPOS, ESAS, vad du använder mindre viktigt, det viktiga är att göra det och göra det strkturerat och impementerat i teamet! Genom skattning med formulaär 10 ggr fler symtom än öppna frågor.Använd palliativ registret. Går att få på avd nivå, gör en förändning och mät. Vi gör så på pilot på kirurgenNärvaro av palliativa konsultteam har visat sig vara kostnadseffektivt.Börjat mer närvaro onkolog, övre gastro, hematologenHur inkludera? Genom ovanstående iocg förhållningssättet. Utmaningen i dag parallalt med onkologisk behandlling! Remiss till VC för inkl i allmän pall vård? 



Kvalitetsindikatorer Jönköpings län 
2021-04 -2022-04

Kvalitetsindikator Målvärde Resultat

Dok. brytpunktssamtal 98,0 83,7

Ord. inj stark opioid vid
smärtgenombrott

98,0 96,6

Ord. inj ångestdämpande
vid behov

98,0 95,7

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 57,7

Dok. munhälsobedömning
sista levnadsveckan

90,0 61,2

Utan trycksår (kategori 2–4) 90,0 87,6

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 82,2
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https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/


Kvalitetsindikatorer Kalmar län 
2021-04 – 2022-04

Kvalitetsindikator Målvärde Resultat

Dok. brytpunktssamtal 98,0 83,1

Ord. inj stark opioid vid
smärtgenombrott

98,0 97,5

Ord. inj ångestdämpande
vid behov

98,0 96,7

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 68,3

Dok. munhälsobedömning
sista levnadsveckan

90,0 63,2

Utan trycksår (kategori 2–4) 90,0 88,6

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 82,2
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https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/


Kvalitetsindikatorer Östergötlands län 
2022-04 – 2021- 04

Kvalitetsindikator Målvärde Resultat

Dok. brytpunktssamtal 98,0 86,7

Ord. inj stark opioid vid
smärtgenombrott

98,0 97,7

Ord. inj ångestdämpande
vid behov

98,0 97,1

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 69,8

Dok. munhälsobedömning
sista levnadsveckan

90,0 68,7

Utan trycksår (kategori 2–4) 90,0 84,8

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 86,0

Spindeldiagram över kvalitetsindikatorer Östergötlands län
Period 2021-04 - 2022-04
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https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/


Hur?
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• Kunskap palliativ medicin och vård

• Symtomskatta

• Palliativregistret kvalitetsindikatorer

• Använd förvåningsfrågan

• SPICT

• Palliativa konsultteam

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns mycket webbaserat, handlar mkt om arbetssättAlla AT/ST läkarstudenter har nu,era detta i sina utbildningar obligatoriskt.Vi har stor näravo. Exempel webinarium med säbo-primärvård (Futurum-kommunal utveckling regionen-samverkansgruppen regionen för pall vård.IPOS, ESAS, vad du använder mindre viktigt, det viktiga är att göra det och göra det strkturerat och impementerat i teamet! Genom skattning med formulaär 10 ggr fler symtom än öppna frågor.Använd palliativ registret. Går att få på avd nivå, gör en förändning och mät. Vi gör så på pilot på kirurgenNärvaro av palliativa konsultteam har visat sig vara kostnadseffektivt.Börjat mer närvaro onkolog, övre gastro, hematologenHur inkludera? Genom ovanstående iocg förhållningssättet. Utmaningen i dag parallalt med onkologisk behandlling! Remiss till VC för inkl i allmän pall vård? 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Skickar med instrument för att identifiera pat med palliativt vårdbehov och att inkludera i palliativ vård där  viktigaste är palliativa förhållningssätt.Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för- och nackdelar för patientens välbefinnande. Fokusera inte bara på medicinska värden blodvärden neurofila, crp cancermarkörer.Arbeta strukturerat i era team! Börja på din enhet; Gör planer för behandling , samtala med patienterna (brytpunkt), Symtomskatta regelbundet.�



Hur?
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• Kunskap palliativ medicin och vård

• Symtomskatta

• Palliativregistret kvalitetsindikatorer

• Använd förvåningsfrågan

• SPICT

• Palliativa konsultteam

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns mycket webbaserat, handlar mkt om arbetssättAlla AT/ST läkarstudenter har nu,era detta i sina utbildningar obligatoriskt.Vi har stor näravo. Exempel webinarium med säbo-primärvård (Futurum-kommunal utveckling regionen-samverkansgruppen regionen för pall vård.IPOS, ESAS, vad du använder mindre viktigt, det viktiga är att göra det och göra det strkturerat och impementerat i teamet! Genom skattning med formulaär 10 ggr fler symtom än öppna frågor.Använd palliativ registret. Går att få på avd nivå, gör en förändning och mät. Vi gör så på pilot på kirurgenNärvaro av palliativa konsultteam har visat sig vara kostnadseffektivt.Börjat mer närvaro onkolog, övre gastro, hematologen. Vi kan gå in och ut i tidig fas.Hur  identifierar vi och inkluderar? Börja med pall förhållningssättet. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för- och nackdelar för patientens välbefinnande. Fokusera inte bara på medicinska värden blodvärden neurofila, crp cancermarkörer.Arbeta strukturerat i era team! Börja på din enhet; Gör planer för behandling , samtala med patienterna (brytpunkt), Symtomskatta regelbundet.Utmaningen i dag parallalt med onkologisk behandlling! Remiss till VC för inkl i allmän pall vård? 



Tack!
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