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RÖJ-regionala öppna 

jämförelser
 9802 personer avled i norra regionen 2014

 2269 av dessa (23%) dog av cancer

 95% av dessa dog en förväntad död



Svenska palliativregistret

www.palliativ.se
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Täckningsgrad cancer
 Jämtland – 88%

 Västernorrland – 78%

 Västerbotten – 93%

 Norrbotten – 70%

 Genomsnitt hela regionen – 81% (2013: 88%)



Täckningsgrad inom 

Norrbottens län



Lika förutsättningar?

NEJ!



Var dör patienter med cancer?
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20%
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Eget hem
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Dokumenterat 

brytpunktsamtal med läkare

Rikets nivå= 74%, regionens nivå samma! Ökat betydligt från 65% 2013



Smärtskattning sista veckan i 

livet

Rikets nivå 48%, Jämtland endast 39%, Västernorrland 32%, 

Norrbotten 35% , Västerbotten 56%!!!



Ångestdämpande spruta vid 

behov ordinerad



Munhälsobedömning

Rikets nivå =72%, Västernorrland 69%, övriga ungefär lika



Önskemål om dödsplats

Rikets nivå för ”vet ej” = 31%, Västerbotten = 29%, Norrbotten = 48%!!!

Övriga landsting strax ovan 30%



Palliativt vårdinnehåll

beroende på vårdplats



Lika förutsättningar?

NEJ!



Vad tycker Ni?

 Var skulle ni vilja vårdas?

 Var skulle ni inte vilja vårdas?

 Idéer hur vårdinnehållet kan förbättras?

 Vad kan ni som patientrepresentanter bidra med?



Vad är palliativ vård?



WHO:s definition av palliation

 Aktivt förhållningssätt med helhetssyn då livshotande sjd ej 

svarar på kurativ terapi.

 Målet är bästa möjliga livskvalitet för patienten och närstående.



Helhetssyn

Fysiskt Psykiskt

Socialt Existentiellt



Livskvalitet
 Subjektivt

 Relativt

 Response shift

Verklig nivå

Önskad nivå



WHO:s definition av palliation

 Aktivt förhållningssätt med helhetssyn då livshotande sjd ej svarar på kurativ 
terapi.

 Målet är bästa möjliga livskvalitet för patienten och närstående.

 Fokuserar på livet och inser att döden är en normal process

 Varken påskyndar eller uppskjuter döden

 Lindrar smärtor och andra plågsamma symtom

 Hjälper patienten att leva så aktivt som möjligt fram till döden

 Stöttar familjen under sjukdomstiden och vid behov även efter dödsfallet

 Arbetar i team Tillägg 2002: Kan vara aktuellt tidigt i sjukdomen!



Palliativ vård – kan vara aktuellt i många år!

Obotligt
Palliativa insatser

Livsförlängande

LIvskvalitet

Brytpunktsprocess

Sen palliativ fas

(dagar-månader)

Livskvalitet

Symtomlindring

Närståendestöd

Tidig palliativ fas (månader–år)

Palliativ vård i

livets slutskede

Kanska?



Palliativa diagnoser
 Cancer

 ALS

 Hjärtsvikt?

 KOL?

 Demens?!

 Njursvikt?

 Leversvikt?

 Multisjuklighet?

 MS?

 Parkinson?

 Stroke?

 Diabetes??



Vad avgör?
 Progressivitet

 Livshot/förväntad överlevnad mindre än 6-9 månader

 Täta sjukvårdskontakter utan botande möjlighet



Närstående



Närståendes roll
 Närvaro: Att finnas där för den sjuke. De ”rätta” svaren behöver 

inte alltid komma, närvaro är mer än ord. Som anhörig kan man 
känna sig maktlös inför situationen, då är det viktigt att tänka på att 
man gör mycket genom att bara finnas till hands för patienten. 

 Vid besked om en obotlig cancersjukdom kan patienten 
överväldigas av känslan av ensamhet. Att vara med vid 
läkarbesöket är ett stort stöd för patienten. Det hjälper patienten 
att återkoppla vad som sagts om fler har fått information.

 Detta gäller också fortsättningsvis för den närstående. Dels ger det 
stöd till patienten men det ger också närstående en inblick i 
vårdens syfte och fortsatta inriktning. Det kan också medföra att 
den närstående kan delta i vissa omvårdnadsåtgärder vilket kan 
kännas meningsfullt.



Närståendes roll, forts.
 Dela bekymmer. 

 Att dela problem och försöka hitta lösningar visar på omtanke.

 Lyssna och vara lyhörd.

 Respektera den sjukes önskemål. Trycker vi på för hårt kan det leda 
till bakslag och ge en ökad känsla av sjukdom. Det kan också behöva 
bromsas ibland.

 Försöka återfinna vardagen. Komma ur det ”sjuka” ett tag. Hitta bra 
rutiner.

 Bistå med hjälp vid praktiska situationer. Hjälp att laga mat, vara i 
trädgården, åka till sommarhuset etc. etc.

 Respektera krisreaktioner, de är helt normala och ska inte förminskas.



Närståendes hälsa.

 Trötthet och utmattning: Patienten är vaken nattetid. 
Närstående som vakar. Sömnsvårigheter.

 Oro och ångest: Patienten har svåra symtom. Dålig 
kommunikation mellan patient och närstående.

 Känsla av otillräcklighet och vanmakt: Närstående bor 
på annan ort. Andra åtaganden, ex; småbarn. Egen 
sjukdom. Inte kunna hjälpa vid smärta. Inte kunna 
hindra döden.

 Ansvarstyngd: Patienten vill inte uppsöka vård. 
Närstående vill inte störa/vara till besvär.



Vårdens och vårdpersonalens 

hjälp.
 Ge utrymme till avlastning. 

 Avlösning vid vak i livets slutskede.

 Närståendesamtal. Fortlöpande i den mån det är möjligt.

 Identifiera närståendes riskfaktorer och ge extra stöd där det behövs.

 Skapa trygghet.

 Stöttning praktiskt och känslomässigt.

 Underlätta kommunikation mellan närstående och patient.

 Närståendepenning.

 Försök till optimerad symtomlindring/symtomkontroll



Egna erfarenheter
 Vad har du själv för erfarenhet som närstående?

 Vad har du för erfarenhet av närståendes stöd?

 Vad saknade/saknar du från vårdens sida när det gäller 

närstående vid sjukdom?

Diskutera.



Närstående värdesätter:

 Trygghet

 Tillgänglighet

 Kontinuitet

 God attityd

 Kompetens



Olika former av palliativ 

vård



Olika nivåer

 Allmän palliativ vård
 Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan 

tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och 

kompetens i palliativ vård

 Specialiserad palliativ vård
 Palliativ vård som ges till patienter med komplexa 

symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, 

och som utförs av ett multiprofessionellt team med 

särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.



Organisationsformer
 Hospice/specialiserad palliativ slutenvård

 Axlagården

 Mellannorrlands Hospice

 PAVA

 Specialiserad palliativ hemsjukvård

 AHS

 Storsjögläntan

 SSiH

 ASiH

 Palliativa rådgivnings-/konsultteam

 PRT

 PKT



Föreslagna 

ackrediteringsnivåer
 1 – Arbetar mest med palliativ vård

 2 – Minst en specialistläkare och en sjskspecialist

 3 – Erbjuder förutom rådgivnings-/konsultverksamhet 
även specialiserad palliativ hemsjukvård och/eller 
slutenvård

 4 – Psykosocial kompetens + deltar aktivt i 
verksamhetsförlagd utbildning av läkare/sjsk

 5 – Aktiva i palliativ forskning och grundutbildning av 
läkare och sjuksköterskor.



Infrastruktur för att nå målet

Specialiserat palliativt

konsultteam

Allmän palliativ vård

Specialiserad

palliativ enhet



Infrastruktur idag
Jämtland Västernorrl Västerbotten Norrbotten

ASiH Ja Ja Ja (kusten)

Nej (inlandet

Nej

Konsult Ja Nej Ja Ja

Hospice/slute

nvård

Nej Ja Ja Ja

Dygnet runttillgång till palliativ läkarspecialist: endast Umeå!!!



Ackrediteringsnivåer
Jämtland Västernorrl Västerbotten Norrbotten

ASiH 5 2 4-Umeå

2?-Skellefteå

- Lycksele

-

Konsult 4 - 4-Umeå

2?- Skellefte

1?-Lycksele

3-Piteå

1-Sunderbyn

1-Kalix

1-Gällivare

1?-Kiruna

Hospice/

slutenvård

- 4?-Sundsvall 5-Umeå

- Skellefteå

- Lycksele

3-Piteå

1-Sunderbyn

1-Kalix

1-Gällivare

1?-Kiruna



Tack för ordet.


