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Utvecklingen av forskningen i Sverige

• Syftet med studien var att systematisk 
undersöka forskning kring palliativ vård i 
Sverige mellan 2007-2012, särskilt på 
metoder, design och forskningsfokus.

• Totalt inkluderade 263 artiklar, jämfört med 
133 artiklar mellan 1970-2006 vid förra 
granskningen

• Studie fokus var symtombedömning, 
erfarenheter av sjukdom och vårdplanering

• Nytt var en inriktning på icke-cancer och 
registerstudier

• Oftast tvärsnittsstudier och kvalitativa studier

Henoch et al 2016



Forskning i palliativ 
vård i Europa 

• European Association for Palliative Care konferensen - EAPC

• Startade 1990 och nu 2021 så har precis den 17 konferensen gått

• Syftet är att nätverka, promota och utveckla den palliativa vården i 
Europa och i världen

• Missionen är att influera, promota och stå upp för att den palliativa 
vården ges med hög kvalitet i alla åldrar samt arbeta med utbildning, 
forskning, policy dokument baserad på evidensen



European Association of Palliative Care - EAPC

• Vårdplanering – Advanced Care Planing

• Teknik, AI, 

• Läkemedelsstudier

• COVID-19 påverkar på den palliativa vården

• Palliativ vård till personer med olika diagnoser

• Kärnvärden: 
• Sträva efter excellens i palliativ vård
• Arbeta tvärvetenskapligt
• Respektera mångfald
• Arbeta tillsammans



COVID-19 and palliativ vård i vård- och 
omsorgsboende – systematisk review
• Syfte: Att beskriva och utvärdera effekten av 

COVID-19 och tillgången till vård i livets slutskede 
på vård- och omsorgsboenden

• Nio studier, publicerade dec 2019 till mars 2021

• Mixad metod

• Från Sverige x2, England x3, Irland x2, Spanien, 
Italien, Peru, Mexiko, Pakistan, USA

• Deltagarna:
• undersköterskor/vårdbiträden
• vårdtagarna/boende
• närstående

Spacey et al 2021



Resultatet för studien om COVID-19 and 
palliativ vård i vård- och omsorgsboende
• Behovet av vårdplaneringen

• Ökat ansvar och förväntningar

• Känslomässiga trauman och rädsla

• Yrkesstolthet och motståndskraft

Spacey et al 2021



Advanced Care Planing - ACP

• Avancerad vårdplanering 
• Syftet är att möjliggöra för personer att identifiera deras mål och preferenser för den framtida 

medicinska behandlingen och vården. Att få diskutera dessa mål och preferenser med familjen och 
vårdpersonal och dokumentera och eventuellt ändra vid behov (Rietjens et al. 2017) 

• Vårdplanering skapar ökad vårdkvalitet, minskar risken för onödiga sjukhusinläggningar, 
minskad stress och ångest för alla inblandade (Aasmil et al. 2018)

• När är den bästa tiden för ACP? Saknas forskning både gällande patientens och 
vårdpersonalens preferenser
• Om det är för tidigt kanske personen inte är redo, eller att vårdpersonalen är rädda att ta bort 

hoppet
• Om det är för sent kan det vara ineffektivt eller missar sitt syfte

• Identifiering av patient
• Förvåningsfrågan – Suprice question
• Supportive and Palliative Care Indicators Tools - SPICT



Tidig integrerad vård
• Handlar om två fokus, behandling av 

sjukdomen eller fokus på patienten med 
en sjukdom

• Resultatet av integrerad vård pekar på: 
• förbättrad överlevnad och symtomkontroll
• mindre ångest och depression
• minskad användning av onödig kemoterapi
• förbättrad familjerelationer och livskvalitet
• bättre användning av hälso- och 

sjukvårdens resurser
• ökar den personcentrerade vården

• Hinder är: 
• den vanliga missuppfattningen att palliativ 

vård endast är vård vid livets slut
• stigmatisering av död och döende
• otillräcklig infrastruktur och finansiering

Kaasa et al. 2018



Palliativt centrum för samskapad vård
Kronobergsmodellen – Samtal vid allvarlig sjukdom

• Forskare: Anna Sandgren, Emina Hadziabdic, Justin 
Sanders, Lisa Granat, Rebecca Baxter, Sofia Andersson, 
Sofia Morberg Jämterud, Susanna Pusa, Justin Sanders

• Läkare: Helene Reimertz, Carina Modeus

• Linneuniversitetet, Linköpings universitet, Umeå 
universitet, Region Kronoberg, Ariadne Labs Boston 

• Kronobergsmodellen – Samtal vid allvarlig sjukdom 
inkluderar ett strukturerat arbetssätt med flera olika 
delar; bl.a. 

• endags samtalsträning för både läkare och sjuksköterskor med 
skådespelare utifrån strukturerad samtalsguide

• identifiering av patienter
• erbjudande om samtal till patienter 
• genomförande av samtal
• dokumentation enligt journalmallar 
• uppföljning av samtalen 
• mentorskap för läkare och sjuksköterskor, samt mentorstöd 

under implementeringen

Bernacki et al. 2014



Att leva tills en dör – Kronobergsmodellen
Implementering

• Startade 2018 med fokus på att läkarna

• Nytt pilotprojekt start oktober 2021

• Under 2022-2024 planeras utveckling av projektet i tre kliniker och tre 
kliniker som kontroll

• Utvärderingen sker via frågeformulär, intervjuer och 
observationsstudier



Citat från intervjuerna med deltagare i studier

• A: ”ja, de (samtalet) var ju helt annorlunda, det var ju inte bara om 
medicinerna och framåt förhållningen då, de andra gångerna har det
vart genomgång av behandlingar och mediciner och sånt, så att det är
ju första gången nu som vi hade ett långt samtal” (patient 6)

• L: ja, det som är svårt här, det är att skilja den, samtal vid allvarlig
sjukdom mot brytpunkt samtal. Och det skiljer sig från vanliga samtal. 
För att på vanliga samtal, vi koncentrerar oss på vad är vanlig
behandling, vanliga biverkningar, och vi går igenom provsvaren och
var befinner vi oss i behandlingsprocessen. Men här ska man ta 
hänsyn ja, till hur patient lever och vilka planer och vad är det som är
viktigt för patient i livet, så det är ett helt annat fokus här, på det här
samtalet... (läkare 1)



Palliativ vård i glesbygd
• Tillgången till palliativ vård 

är ojämlik i landet

• Användningen av telehälsa i 
palliativ hemvård verkar 
vara genomförbar (Steindal
et al 2020)

• Videokonsultationer av 
specialiserad palliativ vård 
till kommunal hemsjukvård



Möjligheter och hinder i forskning i palliativ 
vård
• Många frågeställningar och stort behov av forskning i palliativ vård

• Behovet av forskningen ökar

• Frågor som symtom, psykologi, sorg, socialt, ekonomi, vård och 
omsorg 

• Svårt att erhålla forskningsanslag

• Fler test-retest studier, mixad metod, RCT, hälsoekonomi, 
implementeringar

• Nätverka i grupper ->



Forskningsnätverk i norra 
sjukvårdsregionen?

• Kontakt med representanter 
från alla fyra regioner

• Kontakt med aktiva forskare i 
Norra sjukvårdsregionen

• Hade för ett uppstartsmöte 
februari 2021, men ett 
preliminärt syfte för 
nätverket



Syftet med nätverket:

Syftet med nätverket i palliativ vård i norra sjukvårdsregionen är att stärka 
samarbetet mellan kliniskt verksam vårdpersonal och akademin, genom att:

• samverka inom hela norra regionen inom allmän och specialiserad palliativ 
vård inklusive vård i livets slutskede

• underlätta möjligheter för implementeringar inom klinik

• skapa kontaktvägar och att identifiera forskningsfrågor utifrån lokala 
förutsättningar i norra sjukvårdsregionen

• bidra till dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte

• nå ut till allmänheten om palliativ vård

• bidra till en mer jämlik och rättvis palliativ vård i norra sjukvårdsregionen



Tack för att ni har lyssnat!


