
Jämlik tillgång till palliativ vård

Ojämlik vård är en regional och nationell angelägenhet.



Målsättning

Verka för en jämlik tillgång till palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, 
kön och bostadsort.



Vårdnivåer

• Allmän palliativ vård

- Sker överallt där det finns patienter med palliativa vårdbehov, kommun,      

region och privata vårdgivare. Mindre ”komplexa” behov. Bör behärskas av 

alla vårdgivare.

• Specialiserad palliativ vård

- Särskilda enheter, oftast regionanslutna (hospice undantag). ”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”, SoS.



Exempel på ojämlik tillgång till palliativ vård I Sverige.

• I många kommuner saknas möjlighet för obotligt sjuka barn att få palliativ vård i det egna hemmet. Ej 
skatteväxlat. I vissa fall hävdas att detta är för svårt eller för känslomässigt komplicerat.

• I vissa delar av Sverige saknas möjligheterna att få stöd av ett palliativt konsultteam 
(specialistutbildade läkare och sjuksköterskor) vid komplexa symtom som är svåra att lindra. 

• Flertalet sjukhus saknar specialiserade palliativa vårdplatser där patienter med komplext lidande 
kan få sakkunnig och effektiv lindring. 

• På vissa ställen i Sverige finns inte specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam överhuvudtaget eller 
så är uppdraget begränsat till endast patienter med cancer. 

• Endast ett fåtal orter i Sverige har tillgång till hospice för de som behöver den formen av stöd under 
livets sista tid. 



En jämlik tillgång till palliativ vård i 
Sverige förutsätter: 

• Adekvat palliativ kunskap i vårdens alla grundutbildningar (läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom, 

dietist, representanter för den andliga vården). 

• En gemensam infrastruktur för den palliativa vården i Sveriges alla regioner 

med palliativa konsultteam, specialiserad palliativa hemsjukvårdsteam, 

specialiserade palliativa vårdplatser på sjukhus samt hospiceplatser. 

• Att den specialiserade palliativa kompetensen görs tillgänglig för alla obotligt 

sjuka och döende patienter oavsett ålder, diagnos, bostadsort och vårdform 

(hemsjukvård, kommunala boendeformer och sjukhusavdelningar). 



Proposition 1996/97:60

” Prioriteringar inom hälso- och sjukvården”

Rangordnas i 4 grupper:

• Priogrupp 1

- Vård av livshotande akuta sjukdomar

- Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande 
tillstånd eller för tidig död.

- Palliativ vård i livets slutskede

- Vård av människor med nedsatt autonomi

• Priogrupp 2

- Prevention

- Habilitering/rehabilitering

• Priogrupp 3

- Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar

• Priogrupp 4

- Vård av andra skäl än sjukdom och skada



Vilka vårdformer inom specialiserad palliativ 

vård behövs?

• Specialiserad palliativ hemsjukvård

- I samarbete med kommunal hemsjukvård och primärvård

• Specialiserat palliativt konsultteam

- Konsultfunktion mot sjukhusavdelningar samt kommunala vårdinrättningar

• Specialiserad palliativ slutenvård

- Oavsett diagnos, regional slutenvård alternativt hospice.



Palliativa team samt slutenvård inom 

regionerna.
• Blå färg utgörs av regionansluten 

specialiserad palliativ slutenvård(Slutenvård 
på sjukhus). Finns endast i region Jämtland-
Härjedalen samt Region Norrbotten.

• Specialiserade palliativa team utgörs av den 
röda färgen, de team som erbjuder både 
palliativ konsultation och palliativ hemsjukvård 
finns i Östersund, Umeå och Skellefteå. 
Västernorrland erbjuder specialiserad palliativ 
hemsjukvård medan Norrbotten erbjuder 
palliativ rådgivning.

• Detta ger stora obemannade ytor och avstånd 
för patienter till kompetent vård.

OBS! Punkterna på kartan kan vara geografiskt avvikande från 
verkligheten, prickarna utgör i Norrbotten: Kiruna, Gällivare, Kalix, 
Luleå och Piteå.

Västerbotten: Umeå, Skellefteå, Lycksele.

Västernorrland: Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Kramfors,
Ånge och Sundsvall

Jämtland: Östersund



Effekten av palliativa konsultteam

• Kompetens når fler och når längre.

• Kan byggas av redan befintliga 

hemsjukvårdsteam eller befintliga 

rådgivningsteam.

• Behöver ändå kompetensförsörjas och

ges resurser.

• Kostnadseffektiv utveckling som kan

kompletteras med digital teknik(video).

• Palliativa konsultteam är en absolut 

nödvändig utveckling där vi har långa 

avstånd och glest befolkade regioner. 

Fyller lika viktig funktion i våra större 

städer. 
OBS! Punkterna på kartan kan vara geografiskt avvikande 

från verkligheten, prickarna utgör i Norrbotten: Kiruna, 

Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå.

Västerbotten: Umeå, Skellefteå, Lycksele.

Västernorrland: Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, 

Kramfors, Ånge och Sundsvall

Jämtland: Östersund



Exempel 
• Geografisk placering av hospice 

I Sverige.

• 9 till antalet, varav ett enbart 

riktar sig till barn(blå färg i 

Stockholm).

• Hospice räknas till specialiserad 

palliativ slutenvård. 

OBS! Punkterna på kartan kan vara geografiskt avvikande 

från verkligheten, prickarna utgör i Västerbotten: Umeå.

Västernorrland: Sundsvall.

Uppsala län: Uppsala.

Stockholms län: Stockholm x 3

Västra Götaland: Göteborg x 2 samt Linköping.



Specialiserad palliativ 

slutenvård inom regionerna.

Specialiserad palliativ slutenvård 
inom regional hälso- och sjukvård 
finns I dagsläget endast I region 
Jämtland-Härjedalen samt region 
Norrbotten i norra 
sjukvårdsregionen.

Mycket viktigt komplement då det 
kompletterar övrig specialiserad
pallaitiv vård och möjliggör dygnet
runt vård.

Nuläge Jämtland: 4 vårdplatser vikt 
till 130 000 invånare, platserna 
endast öppna för patienter med 
grunddiagnos Cancer. Utbyggnad 
viktig för att matcha målsättning i 
bild 2.



Hur kan jag veta vad som finns där jag bor?
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Verktyg och arbetsområden

• Nationella rådet för palliativ vård. Paraplyorganisation för

professionsföreningarna inom palliativ vård.

• Nationellt nätverk för palliativa kompetens- och utvecklingscentra.

• Regionala Cancercentrum, palliativa processer och processledare.

• NPO systemet/kunskapsstyrning.

• Nationella vårdprogram för barn och vuxna

• Svenska palliativregistret




