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Palliation Sydöst 2019 – referat från dagen 
Kulturella aspekter 
Hani Hattar, Överläkare Smärtenheten, Västerviks sjukhus 
 
Hani började med att visa en bild med midsommarmotiv och människor som dansar ”Små 
grodorna” i en ring runt midsommarstången och frågade ”Är detta svenskt?” Man enas om att 
det är så svenskt som det kan bli. Men det visar sig att ”Små grodorna” egentligen är en fransk 
melodi vars text sedan ändrats av engelsmän och därefter återigen av oss i Sverige. Globalisering 
och migration skapar förändrade samhällen som man måste förhålla sig till.  

Hani pratar om vår kultur i Sverige där fokus ligger mer på ”Jag”, en prestationskultur, 
självförverkligande och att varje individ som en isolerad varelse är viktigt. Han jämför detta med 
en den vi-/grupporienterade kulturen med familjen som grunden, identiteten är relaterad till 
sociala relationer, vem man är släkt med. Ålder ger här respekt men i prestationskulturen ger 
åldrandet ångest. 

När det gäller ohälsa har vissa kulturer en mer stoisk relation till lidande. Man lider i tystnad, 
förväntas bete sig behärskat, ställer lite krav på sjukvårdspersonalen. Andra kulturer har en mer 
emotionell respons. De verbaliserar öppet, vill ha folk runt sig, förväntar sig att omgivningen 
reagerar och bekräftar ens lidande. Vi som vårdpersonal behöver ha en kulturell kompetens för 
att kunna möta människor från olika kulturer och det krävs att vi är uppmärksamma och i mötet 
har en önskan att förstå den andra människan.  

Novatavlan 
Anders Carming, sjuksköterska Enheten för palliativa medicin, Region Kalmar län 

Anders Caringer, sjuksköterska på Enheten för palliativa medicin, Region Kalmar län 
informerar om den tekniska plattform som möjliggör ett digitalt arbetssätt.  Novatavlan bidrar 
till bättre samarbete och en ökad patientsäkerhet. Samtidigt som införandet av Novatavlan 
infördes även bedside-rapport. Detta bidrar gemensamt till att patienten står i centrum och att 
rapporteringstiderna har minskat med nästan hälften av tiden. Det blir tydlig, lätthanterlig 
information. De kontroller som ska göras runt den enskilde patienten kan utföras direkt i en 
Ipad mini som förvaras i en benficka på arbetskläderna.  

Cancerehabilitering 
Helene Wendell och Monica Berg, processledare cancerrehabilitering RCC Sydöst 

Helene Wendell och Monica Berg processledare cancerrehabilitering för RCC Sydöst gav en 
förståelse över vad cancerrehabilitering är och belyste likheter med den palliativa processen. Att 
ta hänsyn till fysiska, psykiska, existentiella och sociala aspekter från början redan när cancer 
misstänks och sedan göra nya behovsbedömningar under hela under cancerresan gör att 
patientens behov av cancerrehabilitering kan fångas upp på ett strukturerat sätt. 
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Existensiella samtal 
Conny Carlsson, sjukhuspräst, Centrallasarettet i Växjö 

En inspirerande föreläsning av sjukhuspräst Conny Karlsson verksam Växjö, som i denna 
föreläsning gav oss verktyg att våga möta patienter i de ibland svåra, existentiella samtalen.  

Conny inledde med att betona att en viktig uppgift vi som sjukvårdspersonal har, är att våga 
möta människan där just hon befinner sig, att våga vara kvar hos patienten även när det kan 
kännas obekvämt. Orden kan vara svåra att finna i dessa stunder, men såväl stress som oro kan 
lindras med att våga vara närvarande och bara lyssna. Vi kan hjälpa patienten att lägga sitt 
livspussel färdigt, att sammanfatta sitt liv. Varje människa är unik, för att få reda på hur just 
denna patient och dess närstående vill ha den allra sista tiden i livet ger Conny oss rådet att 
VÅGA FRÅGA! 

Barn och palliativ vård 
Margareta Stenmarker, överläkare och barnonkolog i Region Jönköpings län, deltagare i 
vårdprogramgruppen för palliativ vård för barn 

Margareta Stenmarker överläkare och barnonkolog i Region Jönköpings län gav en översikt av 
medicinska, psykologiska, existentiella och utvecklingsmässiga aspekter vid palliativ vård och 
barn. Att ge palliativ vård till barn utmanar våra egna existentiella aspekter. Vid 
brytpunktsprocessen, som Margareta kallar det, är det viktigt att börja med att be barn om 
tillåtelse att få ha ett fördjupande samtal, att bedöma barnets mognad samt att lägga 
informationen med ord och bilder som barnet förstår. Bakom varje barn som är i behov av 
palliativ vård står många experter och ett stort tvärprofessionellt team.  
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