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Epidemiologi VGR 
hur vanlig är döden? 
	
§ 1%	av	befolkningen	dör	per	år	

§ 80-85	%	av	samtliga	dödsfall	är	förväntade	

§ Dödsfall	VGR	:	15250		individer	
	
§ Förväntade	dödsfall		VGR	med	e6	behov	av	pallia;v	vård:	12100	individer	

§ 12-20%	behov	av	specialiserad	pallia;v	vård:	1400-	2440	individer	VGR	



Alingsås – dödsfall 2016

	 Befolkning	dec	2016	:40	000	

	 Dödsfall	:400	
	 Förväntade	dödsfall(85%	av	dödsfall):	340	

	 Omfa6ande	pallia;va	behov	(20%)	:	68	



Var avlider befolkningen i VGR? 
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Varje månad avlider ca 275 personer med cancer i VG (varia%on 245-313).  

Diagrammet visar avlidenplatsen inom VG. 


Fördelningen	avlidenplats	VG	
	



Avlidenplats	vid	hjärtsjukdom	sista	
året	VG	



Avlidenplats vid lungsjukdom sista  
året VG 



Alingsås -  alla diagnoser



Kvalitetsindikatorer Alingsås lasare_ 2015



Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut! 

Socialstyrelsens Nationella  
Kunskapsstöd för god palliativ vård  
i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och  
kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns. 



 
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 
Socialstyrelsen 2013 
 

	 Vägledning – värdegrund, lagstöd, 
organisatoriska faktorer 
	 Nationella riktlinjer - tilläggseffekter utöver 
god palliativ vård  
	 Termer och begrepp, verksamhetsanalys 
	 Kvalitetsindikatorer och datakällor 
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Webutbildning i pallia%v vård



Två vårdnivåer inom palliativ vård 

	  Allmän palliativ vård ska erbjudas inom all vård. Här 
vårdas de flesta patienterna 

	  Specialiserad palliativ vård enheter som enbart 
arbetar med palliativ vård(palliativa team, ASIH, KVH….). Hit remitteras 
de patienter som har ett svårare förlopp, stora behov av olika slag. 
Många cancerpatienter remitteras till palliativa team. 

Palliativ vård – ht 2015 



Exempel på allmän kompetens i pallia%v 
vård
	 Identifiera patienter som befinner sig i eller nära livets slutskede 
	 ”Skulle du bli förvånad om patienten är avliden inom 6-12 
månader?” 

	 Utföra och dokumentera enkel smärtanalys 

	 Upptäcka och skatta också andra symtom 

	 Basal handläggning av depression och ångest 

	 Utföra och dokumentera enklare brytpunktsbedömning, samtal, initiera 
planering 



Palliativ approach 

	 ? 



Exempel på specialiserad kompetens i 
pallia%v vård
	 Läkare,	sköterskor,	övrig	personal	med	speciell	kompetens.	Utvecklat	
teamarbete	

	 Stö6a	familjer	med	komplicerade	rela;oner.	

	 Analysera	och	behandla	svårbehandlade	symtom(ESAS/VAS>3	trots	åtg.)	

	 Arbeta	oberoende	av	miljösjukhus,	hemmet	,	hospice,SÄBO)	

	 Delta	i	mul;disciplinär	konferens,	bidra	;ll	konfliktlösning	i	vårdteam,	e;ska	
dilemman	



Specialiserad kompetens forts. 
	 Göra	och	dokumentera	komplicerade	brytpunkts	bedömningar	och	samtal	

	 Genomföra	och	utvärdera	parenteral	symtomlindring	via	pump	

	 Styra	metadonbehandling,	pallia;v	sedering	etc.	

	 Erbjuda	kon;nuitet	så	a6	rela;on	i	team	och	med	familj	skapas	

	 Erbjuda	pallia;va	insatser	;digt	i	sjukdomsförlopp	i	dialog	med	andra	enheter	



 
 
 

	 	 	 

 Aktiv behandling 

Aktiv behandling 

Palliativ vård 

Palliativ vård 
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Tidig och sen palliativ fas 
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Palliativa konsultinsatser 
	 Komma in tidigare i patienters sjukdomsförlopp: 

	 Samråd med andra specialister om patientens tillstånd och situation 
(MDK mm) 

	 Riktade insatser vid gemensam bedside bedömning med uppföljning från 
den palliativa vården 

	 Samtal med patient och närstående 



Brytpunktssamtal-NÄR? 
	 Det kan finnas flera brytpunkter under ett sjukdomsförlopp. 

	 En brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede 

	 Det är ett medicinskt beslut att initiera ett brytpunktssamtal. 

	 ”När döden är sannolik inom en överskådlig framtid”. 
	 - Detta måste man som läkare ta ställning till!  



När skall man ha ett brytpunktssamtal? 

Palliativ vårdkvalitet nov -13 
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Brytpunktssamtal 
§ Brytpunktssamtal	;ll	pallia;v	vård	i	livets	slutskede:	
§ Samtal	mellan	ansvarig	läkare	och	pa;ent	om	ställningstagande	a6	övergå	;ll	
pallia;v	vård	i	livets	slutskede,	där	innehållet	i	den	fortsa6a	vården	diskuteras.	

				(Defini;on	enligt	socialstyrelsens	termbank)	

Förslag till Nationellt vårdprogram 
för palliativ vård  



Förbättrad dialog kring den svårt 
sjuka patienten nödvändigt 
	 Samlad bild av patienten krävs för en samlad plan för den fortsatta 
vården 

	 System för direktkontakt läkare-läkare  sjukhus-primärvård 

	 Informationsutbyte kring gemensamma patienter 

	 Kunskap palliativ medicin 

Presentationens namn 
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Brytpunktssamtal- ekonomi 
	 Patienter som pratat med sin läkare om 
vilken behandling som de önskade i slutet av 
livet hade vårdkostnader som var 36 procent 
lägre under sin sista levnadsvecka. 

	 Därtill hade de en signifikant högre 
livskvalitet under sin sista levnadsvecka 
(Zhang et al., 2009). 

Palliativ vårdkvalitet nov -13 
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I motsats till döden  
som är universell,  
är livets slutskede 

individuellt 
 

 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 
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Bakgrund	Trygghetsordina;oner	

Skillnader mellan palliativ och traditionell vård  

	 Det blir alltid värre 

	 Inte om - utan när 


