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En jämlik, effektiv palliativ vård

Var man än bor eller vistas i länet ska samtliga länsinvånare med 

komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, ha 

jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt.  



Prioriteringar

 Fokus ska vara personcentrering och medborgarens upplevelse av 

sammanhållen vård och omsorg

 Större fokus på medborgaren som har behov av palliativ vård och 

mindre på organisation. 



Innehåll rapport

 Föreslå åtgärder som gör att Jönköpings läns medborgare kan erhålla en jämlik, 

effektiv palliativ vård

 Redovisa andra regioners och läns huvudmannaansvar för den specialiserade 

palliativa vården och ge förslag på åtgärder utifrån avtal mellan huvudmännen i 

andra regioner

 Klargöra om det finns något i lagstiftning eller nationella riktlinjer som föranleder 

revideringar av den palliativa vårdens riktlinjer i Jönköpings län

 Förslag på utveckling av vårdformer och stödfunktioner i den palliativa vården i 

Jönköpings län, så att vårdcentraler, kommunal hälso- och sjukvård, hälso- och 

sjukvård i hemmet, och specialistvården ges förutsättningar att arbeta 

personcentrerat



www.palliativ.se

Jag…

 ...och mina närstående är 
informerade om min situation

 ...är smärtlindrad

 ...är lindrad från övriga symtom

 ...är ordinerad läkemedel vid behov

 ...vårdas där jag vill dö

 ...behöver inte dö ensam

 ...vet att mina närstående får stöd



Vad är palliativ vård?

WHO:s definition från 2002 lyder: 

”Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.” 



Fyra hörnstenar

 Symtomlindring i vid bemärkelse. 

 Samarbete i ett multiprofessionellt team. 

 Kommunikation/relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Det 

innebär kommunikation mellan vårdgivare, patient och närstående 

men också kommunikation inom och mellan arbetslag. 

 Stöd till de närstående under sjukdomen och efter ett dödsfall. 



Fakta om palliativ vård

Cirka 90 000 personer dör varje år (3 164 i Jönköpings län 2019)

De flesta dör på sjukhus (39%) eller i SÄBO (36%)

 19% dör i hemmet

 23% i Jönköpings län har fått del av specialiserad palliativ vård, (variation 10 

– 26%)

 12% i Jönköpings län har dött i hemmet med palliativ vård, (variation 3 – 14%)

 10% av avlidna i Jönköpings län har haft två eller fler återinskrivningar på 

sjukhus de sista 30 dagarna i livet (variation 6-11%)



Vad säger lagen?

God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde 

 Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras 

Organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet



Kommunal hälso- och sjukvård

 Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård i SÄBO utom läkarinsatser 

Regionen får överlåta ansvar för hemsjukvård till kommunen

 Ansvaret för läkare i kommunens hälso- och sjukvård får inte överlåtas

 Kommuner och regioner har skyldighet att samverka

 Primärvårdsnivå

 Kommunen kan medverka i men inte ansvara för specialiserad vård 



Avtal om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso-
och sjukvård i ordinärt boende i Jönköpings län 

 Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos  

 Insatser till och med specialistsjuksköterska, exempelvis distriktssköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut 

 Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive 

rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare 

av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk 

hemsjukvård från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats

 Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos 

patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 

 Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende



SSIH i Jönköpings län

 Palliativa konsultteam inkl utbildning och handledning

 786 inskrivna patienter 2020

 Länsövergripande verksamhet utgående från sjukhusen

 Sjuksköterskor och läkare med hög kompetens

 Samsyn kring rutiner och målgrupp 

 Bra samarbete med kommunens personal

 Alla åldrar oavsett bostadsort och vårdform

 Remiss efter brytpunktsamtal, ingen väntetid

 Bemannat dagtid måndag till fredag



Inskrivna i SSIH uppdelat på ålder
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Vanligaste diagnoser 2020

 Prostatacancer

 Pancreascancer

 Bröstcancer

 Lungcancer

Cancer i ändtarmen

Hjärntumör



Täckningsgrad i Svenska palliativregistret



Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

 Andelen patienter där en dokumenterad munhälsobedömning gjordes under sista levnadsveckan. 

Målnivå: ≥ 90 %

 Andelen patienter vars smärta skattats med ett smärtskattningsinstrument under sista 

levnadsveckan.  Målnivå: 100%

 Andelen patienter som haft en vidbehovsordination av injicerbara opioider mot smärta under sista 

levnadsveckan. Målnivå: ≥ 98 %

 Andelen patienter som haft en vidbehovsordination av injicerbara ångestdämpande läkemedel under 

sista levnadsveckan.  Målnivå: ≥ 98 %

 Andelen patienter utan förekomst av trycksår av grad 2–4 vid dödstillfället.  Målnivå: ≥ 90 %

 Andelen patienter där dödsfallet var väntat av vården och där patienten eller dennes närstående fått 

möjlighet till brytpunktssamtal, det vill säga individuellt anpassade läkarledda samtal om vårdens 

inriktning och mål i livets slutskede.  Målnivå: ≥ 90 %







Vad är viktigt för dig?

Geografisk närhet

 Kontinuitet i vårdrelationen

Delaktighet och information

Tycker att det mesta var jättebra, men 

det hade känts bra om det inte varit så 

många olika från hemtjänsten som kom

För anhöriga till de äldre som bor i särskilt boende 

så är läkaren osynlig och frånvarande

Lite krångligt var att veta vart man skulle 

vända sig: SSIH, kommunens 

sjuksköterska eller hemtjänsten.



Förbättringsområden

 Läkarmedverkan i allmän palliativ vård 

 Samverkan mellan SSIHs läkare och läkare i primärvård och på 

sjukhus 

 Skapa ett komplett multiprofessionellt team

 Stöd på jourtid

 Palliativa vårdplatser i regionen



Närhet, samarbete, kompetens, proaktivt

 En god vård i hemmet är grunden  

Geografisk närhet är viktig

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar

 Inga skarpa gränser

 Samarbete är nödvändigt

 En god palliativ vård behöver ha både bredd och spets

 Tidig upptäckt av palliativa behov påverkar livskvalitet



Reflexioner

 Lösningarna kan se olika ut lokalt

 En bra planering på dagen skapar lugn om natten

 Strukturerade, standardiserade arbetssätt lönar sig och 

kvalitetsregister bidrar till högre vårdkvalitet

Man måste mäta för att veta 

Det som aldrig efterfrågas blir sällan av



Förslag till förbättringar

1. Satsa på att förbättra den allmänna palliativa vården

2. Erbjud alla patienter en individuell plan

3. Förbättra det gränsöverskridande samarbetet 

4. Skapa kompletta multiprofessionella team i SSIH

5. Fortsätt bredda SSIHs verksamhet

6. Erbjud bra alternativ när tryggheten i hemmet brister

7. Bygg ut SSIH jourtid

8. Förbättra uppföljningen



Förbättra den allmänna palliativa vården

 All personal som arbetar med vård i livets slut har adekvat 

basutbildning 

 Förbättra läkarmedverkan

 Effektiva arbetssätt

 Följsamhet till evidensbaserade vårdrutiner



Erbjud alla patienter en individuell plan

 Förtydliga kravet på individuell plan i uppdragen

 Följ upp att det finns planer av god kvalitet

 Ett teamarbete som behöver tränas

 Patient och närstående ska vara delaktiga



Förbättra det gränsöverskridande samarbetet 

 Skriv in ett avsnitt om gemensam utveckling av palliativ vård i den 

nya gemensamma planen för primärvården 

Ge SSIH i uppdrag att initiera möten med sjukhuskliniker och 

vårdcentraler



Skapa kompletta multiprofessionella team 
i SSIH

Förstärk bemanningen i SSIH med 

 Kurator 

 Arbetsterapeut 

 Fysioterapeut

Dietist



Fortsätt bredda SSIHs verksamhet

 Följ upp utvecklingen av vilka patientgrupper som erhåller SSIH 

 Testa digitala möten för konsultationer



Erbjud bra alternativ när tryggheten i 
hemmet brister

 Palliativa platser behövs både i SÄBO och på sjukhus

 Kriterier för att en kommunal korttidsplats respektive vårdplats på 

sjukhus ska kunna benämnas som palliativ plats

Uppföljning av var patienterna dör



Bygg ut SSIH jourtid

 Testa former för beredskap inom SSIH för att hitta en optimal nivå 

som tillgodoser krav på effektivitet och patienternas behov av akuta 

bedömningar.



Förbättra uppföljningen

 Förbättra rapporteringen i Svenska palliativregistret och efterfråga 

resultaten. 

 Följ upp patientens och närståendes upplevelser

 Följ upp förekomsten av individuella planer

 Identifiera ett sätt att mäta kontinuitet och följ upp denna


