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Sammanfattning om den palliativa cancervården i Norra regionen. 

 
Detta är den andra regionala öppna jämförelsen för palliativ cancervård i Norra regionen. 

Cirka 22% av alla avlidna personer i regionen avled till följd av cancer. Under 2013 

registrerades 1965 av dessa patienter (88,3%) i Svenska palliativregistret. Följaktligen ger 

dessa data en god bild av var och hur regionens cancerpatienter vårdas i livets slutskede. 

 

Vård av cancersjuka under sista tiden i livet förekommer inom alla vårdformer i vårdkedjan. 

Resultaten visar på stora skillnader mellan länen vad gäller möjligheter att vårdas i det egna 

hemmet i livets slutskede (27% i Jämtland, 18,1% i Västernorrland, 16,7% i Västerbotten 
och 7,6% i Norrbotten).  Tillgången till specialiserad palliativ vård varierar stort både vad 

gäller hemsjukvård (saknas i Norrbotten), slutenvård (saknas i Jämtland) och palliativ 

konsultfunktion (saknas i Västernorrland). Kommunala vårdformer tillhandahåller palliativ 

vård i livets slutskede till en ansenlig andel av dessa patienter (44% i Jämtland, 34% i 

Västernorrland, 25% i Västerbotten och 24% i Norrbotten).  

 

Dokumenterade läkarsamtal vid övergången till vård i livets slutskede (= brytpunktsamtal) 

rapporteras i 60-65% av fallen oberoende av län men varierar stort mellan kommunerna. 

Dessa samtal som föregås av en medicinsk bedömning är en grundförutsättning för optimal 

vård i livets slutskede. En "vet ej"-andel på mellan 0 och 40 % illustrerar att dokumentations- 

och rapporteringsrutiner inom och mellan de olika vårdenheterna kan förbättras. 

 

Andelen patienter där dokumenterad smärtskattning genomförs sista veckan i livet är 

bekymmersamt låg (20-40%). Risken är att smärta/värk som besvärar den sjuke missas och 

därmed möjligheter till förbättrad smärtlindring.  

 

Att en individuell vidbehovsordination i injektionsform mot ångest är utfärdad varierar både 

mellan olika vårdenhetstyper, kommuner och landsting. På specialiserade palliativa enheter 

finns detta i stort sett alltid medan det i andra vårdformer saknas i cirka 20% av fallen. 

 

Munhälsan bedöms i cirka 2/3 av fallen oavsett landsting men varierar mellan 30 till 100% 

beroende på kommun och vårdform. I 10-70% av fallen vet inte personalen var den 

cancersjuke önskar vårdas i livets slutskede. Detta illustrerar stora skillnader i rutiner och 

områden där förbättringar är möjliga. Tillgång till palliativt rådgivnings-/konsultteam saknas 

för vissa regionsinvånare. Insatser från ett sådant team är associerat med ett klart bättre 

palliativt vårdinnehåll både vad gäller symtomlindring och information. 

 

I stort pekar redovisade resultat på att det är svårast för cancerpatienter som avlider på vanliga 

vårdavdelningar på sjukhus att få del av det palliativa vårdinnehåll som betonas i det 

Nationella vårdprogrammet och Socialstyrelsens kunskapsstöd. Med tanke på att den obotligt 

sjuke cancerpatienten söker sig till sjukhus för att få bästa möjliga vård och sjukhusens stora 

utbildningsansvar för kommande generationer vårdpersonal känns dessa fynd 

bekymmersamma.  

 

Måluppfyllelsen vad gäller åtta grundläggande komponenter för god palliativ vård i livets 

slutskede varierar stort mellan olika kommuner i regionen (49 -81%). Ur medborgarsynpunkt 

en alldeles för stor variation för att vara acceptabel. Förhoppningen är att denna rapports 

redovisade resultat ska ge underlag för ett fortsatt förbättringsarbete vad gäller den palliativa 

cancervården i Norra regionen. Möjligheterna att löpande följa den egna enhetens resultat via 

Svenska palliativregistrets utdataportal kan utgöra ett verktyg för att se om man är på rätt väg.  
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Inledning 

 
Kartläggning och uppföljning av medicinska resultat med hjälp av olika kvalitetsregister har 

lång tradition i Sverige. Den första rapporten med öppna jämförelser (ÖJ) av hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och effektivitet publicerades 2006. I rapporterna jämförs landsting och i 

vissa fall sjukhus avseende vårdens resultat. Den årliga rapporten har successivt utvecklats 

med fler indikatorer och fler sjukdomsgrupper. Bakom rapporten står Socialstyrelsen och 

SKL. ÖJ har inneburit att vårdens resultat blivit en fråga även för ledningen av hälso- och 

sjukvården. Etableringen av ÖJ har också lett till att den mer traditionella uppföljningen av 

hälso- och sjukvården avseende ekonomi, personal, tillgänglighet med mera nu även 

innehåller viss redovisning av vårdresultat och därmed breddas vårdgivarnas beslutsunderlag 

på alla nivåer. 

 

I denna rapport, Regionala öppna jämförelser för palliativ cancervård i livets slutskede i Norra 

regionen, redovisas den palliativa cancervårdens vårdinnehåll huvudsakligen utifrån resultat 

från Svenska palliativregistret. Trots alla ansträngningar som görs för att bota de som drabbas 

av cancer var det enligt dödsorsaksregistret 2012 så många som 2226 personer (22,5% av 

totala antalet dödsfall) som dog av cancer i Norra regionen. Som jämförelse dog 9885 

personer totalt (oavsett diagnos) i Norra regionen under 2013. Cirka 95% av dessa 

cancerpatienter dör en väntad död och kan dessförinnan ha levt länge med sin obotliga 

cancersjukdom. Vikten av ett optimalt stöd från vårdkedjans olika aktörer till dessa drabbade 

personer är stor. Optimal symtomlindring, delaktighet och stöd till närstående är exempel på 

övergripande målsättningar för den palliativa cancervårdens innehåll i livets slutskede. 

 

Svenska palliativregistret (SP) är ett nationellt kvalitetsregister, som än så länge fokuserar på 

vårdinnehållet under sista veckan i livet, oavsett diagnos och dödsplats. Det finansieras som 

de andra nationella kvalitetsregistren via SKL. Dessutom har det sedan fyra år ingått i 

satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Registreringen sker av vårdpersonalen via ett 

webformulär snarast möjligt efter att en sjuk person avlidit. 

 

Under 2013 registrerades 59 679 dödsfall i Svenska palliativregistret i hela landet, dvs 66,3% 

av alla dödsfall inrapporterade till Befolkningsregistret (n= 90 010). Cirka 4 200 vårdenheter 

över hela landet är aktiva rapportörer till registret. De indikatorer som redovisas i denna skrift 

har valts ut bland de kvalitetsindikatorer för god palliativ vård i livets slutskede som 

rekommenderats i det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012) och 

Socialstyrelsens riktlinjer (kunskapsstöd) för palliativ vård (2013). Då en stor del av 

regionens cancerpatienter vårdas och dör utanför sjukhus inom kommunal vård och omsorg 

har resultaten redovisats kommunvis utifrån var den avlidne varit mantalsskriven. För 

samtliga parametrar med undantag för täckningsgrad redovisas resultaten endast för de 

väntade dödsfallen, dvs då personalen haft tid på sig att vidta olika palliativa vårdåtgärder. 

 

I Socialstyrelsens riktlinjer/kunskapsstöd för palliativ vård lyfts följande kvalitetsindikatorer 

för palliativ vård fram: 

- Täckningsgrad i Svenska palliativregistret 

- Kommunikation (brytpunktssamtal) med patient om vårdens inriktning och mål i livets 

slutskede 

- Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet 

- Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel 

- Dokumenterad munhälsobedömning 

- Förekomst av trycksår (grad 2-4) (Bör vara så låg andel som möjligt!) 
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- Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid 

- Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument 

- Två eller fler inskrivningar i sluten vård under sista 30 dagarna i livet (Bör vara så låg 

andel som möjligt!) 

 

Samtliga dessa kvalitetsindikatorer fångas vid registrering i Svenska palliativregistret med 

undantag för "två eller fler inskrivningar i sluten vård under de sista 30 dagarna i livet". 

Önskas resultat från andra regioner/län/kommuner i landet kan sådana uppgifter hämtas utan 

specifik inloggning från Svenska palliativregistrets hemsida www.palliativ.se  för 

vårdpersonal  realtidsrapport. Gå sedan in under Redigera urval och markera endast 

cancer, önskat tidsintervall, typ av vårdenhet och landsting/kommun. 

 

Förhoppningen är att dessa data ska kunna utgöra underlag för konstruktiva diskussioner om 

hur vården i livets slutskede för obotligt sjuka cancersjuka personer ytterligare ska kunna 

förbättras oavsett var i regionen personen vårdas. För att detta ska åstadkommas krävs 

övergripande och ansvarsfulla beslut från samtliga involverade huvudmän och chefer, 

fungerande rutiner och en hög kunskapsnivå i allmän palliativ vård hos all involverad 

personal.  

 
Täckningsgrad i Svenska palliativregistret oavsett diagnos: 
 
 

 
Varje vecka samkörs Svenska palliativregistrets inrapporterade dödsfall med 
Befolkningsregistret för att få fram täckningsgraden, dvs andelen av alla mantalsskrivna 
personer som dött och som också rapporterats in till SP. Under 2013 var den totala 
täckningsgraden oavsett diagnos (2012:s siffror i parentes): Z – 81,5% (77,5%),  
Y – 67,3% (71,5%), AC – 68,0% (64,6%) och BD – 60,1% (62,7%). 
 
Total täckningsgrad, oavsett diagnos som ledde till döden, i respektive kommun 
länsvis: (Riket = 66,3%) 
 
Varje stapel representerar en kommun. Över stapeln står antalet invånare som avlidit 
under 2013 enligt befolkningsregistret. Färgerna tolkas enligt följande: Rött = ej 
inrapporterad till Svenska palliativregistret, mörkgrönt = avliden på särskilt boende, 
ljusgrönt = avliden på korttidsplats, blått= avliden på sjukhus, rosa= specialiserad 
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palliativ slutenvård t ex hospice, lila = specialiserad palliativ hemsjukvård, orange = 
basal/allmän hemsjukvård. 
 
Jämtland:           

 
 
Västernorrland: 

 
 
Västerbotten:           
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Norrbotten: 

 
 
Kommentar: I Jämtland är täckningsgraden för samtliga kommuner över 70%. I 
Norrbotten varierar täckningsgraden mellan Övertorneås nästan 90% till Kirunas under 
50%. I övrigt kan man notera stora skillnader mellan kommunerna vad gäller 
fördelningen mellan de olika vårdformerna. Speglar detta skillnader i patienternas 
behov i livets slutskede? Eller är det uttryck för skillnader i registreringsaktivitet 
och/eller hur infrastrukturen ser ut inom olika kommuner? Palliativa 
specialenhetsplatser (hospice, palliativa slutenvårdsplatser) finns inte i Jämtland. 
Personer i Västerbottens inlandskommuner kan vid behov nyttja Axlagårdens resurser, 
även om det i praktiken sällan sker. I Norrbotten är det ovanligt att tex Kiruna och 
Arvidsjaur kommun använder sig av de palliativa slutenvårdsplatserna. I Västernorrland 
använder invånarna i Sollefteå och Örnsköldsvik ytterst sällan denna resurs. 
Specialiserad palliativ hemsjukvård finns idag inte i Norrbotten, används lite eller inte 
alls i Västerbottens inlandskommuner, men finns att tillgå i varierande grad i samtliga 
kommuner i Jämtland och Västernorrland. Uppenbarligen är tillgången till specialiserad 
palliativ vård inte helt rättvis i Norra regionen. Stora skillnader kan noteras vad gäller 
andelen kommuninvånare som avlider på sjukhus (=blått fält). Jämför Lycksele 
kommuns 49% med Åres 13%! 
 
Täckningsgrad för cancerpatienter länsvis: (Riket = 97,8%) 
Täljaren utgörs av antal registrerade cancerpatienter i SP 2013 medan nämnaren, antal 
döda i cancer/län, gäller 2012 enligt Dödsorsaksregistret. 
 
Län Män döda 

av cancer 
2012 

Kvinnor 
döda av 
cancer 
2012  

Totalt döda 
i cancer 
2012 

Registrerade 
dödsfall i 
cancer i SP 
2013 
 

Täckningsgrad 
för cancer 
(2012:s siffra) 

Jämtland 144 177 321 343 107% (104%) 
Västernorrland 345 306 651 566 88% (87%) 
Västerbotten 312 320 632 590 93% (98%) 
Norrbotten 323 299 622 466 87% (75%) 
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Kommentar: År 2012 avled totalt 2226 regionsbor i cancer enligt dödsorsaksregistret 
(=summa kolumn tre). Under 2013 registrerades totalt 1965 personer avlidna i cancer 
till SP (=summa kolumn fyra) vilket ger en genomsnittlig täckningsgrad på 88,3%. 
Täckningsgraden har ökat påtagligt i Norrbotten och minskat något i Västerbotten 
jämfört med 2012. Av de i SP registrerade 1965 fallen angavs att 1854 av dessa (94,4%) 
var väntade dödsfall. Täckningsgraden i Svenska palliativregistret för patienter avlidna 
p g a cancer i Norra regionen är så pass hög att resultaten kan antas ge en representativ 
bild var och hur dessa personer vårdas i livets slutskede. 
 
Var dog de registrerade cancerpatienterna i de olika länen? (Riket: särskilt boende 
= 14,5%, korttids=11%, sjukhus = 28,8%, pall slutenvård = 24,9%, avancerad 
hemsjukvård = 13,6%, basal hemsjukvård = 6,7%) 
 
Jämtland: 

  
Västernorrland: 
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Västerbotten: 

       
Norrbotten: 

 
 
Kommentar: 
Diagrammen ovan som speglar var registrerade patienter som avlidit av cancer dog, 
illustrerar skillnaden mellan länen vad gäller valmöjligheter i livets slutskede. I Jämtland 
saknas specialiserad palliativ slutenvård (dvs hospice, palliativa vårdplatser på 
sjukhuset) medan Norrbotten saknar specialiserad palliativ hemsjukvård. Norrbotten är 
det enda länet där varje sjukhus har specifika palliativa vårdplatser. 
 
Möjligheten för cancerpatienter i livets slut att få vårdas och dö i det egna hemmet 
varierar stort mellan länen: 27,7% i Jämtland, 18,1% i Västernorrland, 16,7% i 
Västerbotten och 7,6% i Norrbotten. Effekten av ovanstående skillnader och i vad mån 
palliativa slutenvårdsplatser finns (hospice i Umeå och Sundsvall, PAVA-platser på 
sjukhus i Norrbotten, ingetdera i Jämtland) blir att det också blir stora skillnader i 
andelen cancerpatienter som avlider inom slutenvården (sjukhus eller hospice) i de 
olika länen: I Norrbottens län 71,7%, i Jämtland 35,6%, i Västernorrland 50,5% och i 
Västerbotten 48,9%. 
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Brytpunktssamtal vid övergången till vård i livets slutskede (Riket = 69,9%) 
 
En medicinsk bedömning av läkare och sedan ett i journalen dokumenterat 
informerande läkarsamtal med patienten är centralt för att tydligt markera den 
förändrade inriktningen på vården när palliativ vård i livets slutskede inleds. Här nedan 
redovisas länsvis för varje kommun hur ofta detta genomförs enligt registerdata. 
Figurerna representerar bara förväntade dödsfall i cancer där personen bibehållit sin 
förmåga till självbestämmande fram till en vecka eller senare före dödsfallet. Siffran 
över varje stapel anger totala antalet personer i varje stapel.  
 
Jämtland (61% 2012--> 66% 2013) 

 
 
Västernorrland (66% 2012 --> 68% 2013) 
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Västerbotten (57% 2012 --> 59% 2013) 

 
 
Norrbotten (57% 2012 -->  65% 2013) 

 
 
Kommentar: Beroende på i vilken kommun den sjuke bott dokumenteras informerande 
läkarsamtal vid övergång till vård i livets slutskede i mycket varierande omfattning: från 
30% till 100% av fallen.  Att andelen "vet ej" varierar mellan 0 och 50% visar på brister i 
dokumentations- och/eller rapportrutiner inom eller mellan vårdkedjans olika delar. 
Om avsaknaden av dokumentation innebär att brytpunktsamtalet inte heller genomförts 
går inte att utläsa av registeruppgifterna. Klart är att dokumentation av genomfört 
brytpunktsamtal är en förutsättning för optimal vård i livets slutskede. Med andra ord 
att all tjänstgörande personal inklusive jourhavande läkare ska kunna ge god vård i 
livets slutskede med en gemensam målsättning. I samtliga län noteras förbättringar 
sedan förra året med mest uttalad förbättring i Norrbottens län. 
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Dokumenterad smärtskattning med validerat instrument sista veckan i livet 
(Riket =29% 2012-->36,5% 2013) 
 
Smärta är kanske det symtom som de allra flesta cancerpatienter fruktar. En 
förutsättning för att patienten ska få optimal smärtlindring är att vården detekterar när 
smärta föreligger. Många patienter berättar inte spontant. Därför måste vårdpersonal 
som möter cancerpatienter i livets slutskede systematiskt fråga patienterna om och med 
vilken intensitet smärta föreligger. En viktig kvalitetsparameter för god palliativ vård är 
således om denna smärtskattning har utförts minst en gång under livets sista vecka. 
Samtliga diagram nedan visar endast de väntade dödsfallen. 
 
Jämtland (33% 2012-->39% 2013) 
 

 
 
Västernorrland (31% 2012 --> 27% 2013)
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Västerbotten (36% 2012--> 43% 2013)

 
 
Norrbotten (23% 2012 --> 36% 2013) 

 
 
Kommentar: Andelen cancerpatienter som fått sin smärtskattning dokumenterad sista 
veckan i livet varierar mellan 0% och 100% beroende på mantalsskrivningskommun. I 
merparten av kommunerna ligger andelen mellan 20 och 60%. Här finns stora 
möjligheter till förbättringar för att försäkra sig om att patienterna får bra smärtlindring 
i livets slutskede. På länsnivå har tre av fyra län tydligt förbättrat sina resultat sedan 
förra året medan Västernorrland tyvärr gått tillbaka och ligger cirka 10% efter övriga 
län. 
 
Ångestdämpande läkemedel för vidbehovsanvändning finns ordinerat i 
injektionsform sista dygnet:  
(Riket= 88% 2012 --> 91% 2013) 
 
Är en av sex rekommenderade indikatorer för palliativ vård i Socialstyrelsens 
kunskapsstöd. Nedan redovisas andelen döende cancerpatienter som fått denna 
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ordination i olika vårdformer landstingsvis för samtliga kommuner. Grönt = ja. Samtliga 
diagram nedan visar endast de väntade dödsfallen. 
 
Jämtland: (82% 2012 --> 91% 2013)                  

 
 
Västernorrland: ( 85% 2012 --> 88% 2013) 

 
 
Västerbotten: ( 85% 2012 --> 88% 2013)             
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Norrbotten: (77% 2012 --> 88% 2013) 

 
 
Kommentar: Generellt har nästan 90% en injektionsordination mot ångest. Samtliga län 
och kommuner har förbättrat sig jämfört med förra året. Nivåerna motsvarande övriga 
landet. Antalet kommuner med under 75% är få. Obs i vissa fall endast få patienter! 
 
Munhälsa bedömd (Riket= 68% 2012 --> 69% 2013) 
 
En välskött mun i livets slutskede är en förutsättning för optimal komfort, möjlighet till 
kommunikation med närstående och personal samt intag av små mängder föda och 
vätska. Såväl läkemedel som ökad munandning gör att munnen ofta blir torr och lätt får 
smärtande sprickor, sår och infektioner. En förutsättning för att kunna 
förebygga/behandla dessa tillstånd är att personalen noggrant och metodiskt bedömer 
den sjukes mun. Samtliga diagram nedan visar endast de väntade dödsfallen. 
 
Jämtland (65% 2012 --> 65% 2013) 

 
 
 
 
 
 
 



 16 

Västernorrland (73% 2012 --> 73% 2013) 
 

 
 
Västerbotten (69% 2012 --> 67% 2013) 
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Norrbotten (65% 2012 --> 69% 20139

 
Kommentar: Andelen patienter som fått sin mun bedömd varierar mellan 20% och 
100%. Majoriteten ligger mellan 60 och 80% vilket tyder på fungerande rutiner för 
munhälsobedömningar på det flesta vårdenheter, men där det också finns utrymme för 
förbättringar. Inga påtagliga förändringar till det bättre sedan förra året. Nivåer som 
motsvarar övriga landet. 
 
Önskemål om dödsplats (Riket "vet ej"= 37% 2012 --> 36% 2013) 
 
För att om möjligt kunna tillmötesgå den sjukes och familjens önskemål om var den 
sjuke vill vårdas i livets slutskede, måste dessa önskemål efterfrågas. Självklart är det så 
att dessa önskemål inte alltid går att uppfylla av olika skäl. Därför anser vi att det 
viktigaste när man betraktar resultaten för denna fråga är att patienten över huvud 
taget är tillfrågad, dvs att "vet ej"-alternativet används så sällan som möjligt. Samtliga 
diagram nedan visar endast de väntade dödsfallen. 
 
Jämtland ("vet ej" = 43 % 2012 --> 40 % 2013) 
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Västernorrland ("vet ej" = 36% 2012 --> 36% 2013) 

 
 
Västerbotten ("vet ej" = 41% 2012 --> 39% 2013) 
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Norrbotten ("vet ej" = 52% 2012 --> 46% 2013)

 
Kommentar: Önskemål vad gäller var man vill vårdas i livets slutskede efterfrågas i olika 
kommuner i varierande omfattning. "Vet ej"-andelen varierar mellan 10 och 70%, vilket 
markerar att det finns tydliga möjligheter till förbättringar. Tre av länen har förbättrat 
sina siffror och därmed närmat sig övriga landets siffror, men det är fortfarande långt 
kvar till målsättningen att "vet ej"-andelen ska vara lägre än 15%! 
 
Övergripande palliativt vårdresultat 
 
I följande spindeldiagram redovisas svaren på 12 olika frågor i samma bild. Varje stråle 
från mitten ut till periferin (i var sitt "klockslag") representerar en fråga. Strålen är 
graderad inifrån ut med en skala från 0 till 100%. Varje skalsteg består av 20%. Grönt 
innebär att åtgärden är utförd, så ju grönare desto bättre. Den röda färgen markerar 
målvärdet för varje fråga. Målvärdet är 100% i alla frågor utom för "närvaro i 
dödsögonblicket" och "avliden utan trycksår" där målvärdet satts till 90%. För varje län 
redovisas ett spindeldiagram per vårdenhetstyp. Kommunala boendeformer inkluderar 
korttidsplatser, särskilda boenden och allmän hemsjukvård. Specialiserad palliativ vård 
inkluderar specialiserad hemsjukvård och palliativa slutenvårdsplatser (hospice, PAVA). 
Efter varje läns namn anges inom parentes hur många patienter som ligger bakom 
resultaten från vardera vårdenhetstyp. Samtliga diagram nedan visar endast de väntade 
dödsfallen. 
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Jämtland (sjukhus n=113, kommunala boendeformer n= 143, specialiserad palliativ 
vård n= 65) 
 
Sjukhus:          

 
Kommunala boendeformer: 

 
Specialiserad palliativ vård: 
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Västernorrland (sjukhus n=160, kommunala boendeformer n= 182, specialiserad 
palliativ vård n= 192) 

 
Sjukhus:              

 
 

Kommunala boendeformer: 

 
 

 

Specialiserad palliativ vård: 
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Västerbotten (sjukhus n=205, kommunala boendeformer n= 137, specialiserad palliativ 
vård n= 212) 
 
Sjukhus:     

 
Kommunala boendeformer: 
 

 
 

Specialiserad palliativ vård: 
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Norrbotten (sjukhus n= 138, kommunala boendeformer n= 106, specialiserad palliativ 
vård n= 200) 
 
Sjukhus:                                      

 
Kommunala boendeformer: 

 
Specialiserade palliativa enheter: 

 
Kommentar: Generellt noteras att det palliativa vårdinnehållet på vanliga 
sjukhusavdelningar har störst förbättringsutrymme. Detta är bekymmersamt då 
cancerpatienter i livets slutskede åker till sjukhus när något akut tillstöter och/eller de 
behöver sjukhusets resurser. Likaså har sjukhusen det största utbildningsansvaret för 
läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Å andra sidan vet vi att de olika 
vårdformerna riktar sig till olika populationer, dvs de är inte helt jämförbara. På sjukhus 
tenderar yngre personer med mer dramatiska symtom hamna, medan äldre med 
kognitiv svikt oftare hamnar inom kommunala vårdformer. Vad gäller 
processvariablerna (mellan kl 11och kl 6 i spindeldiagrammet) så borde det inte vara 
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svårare att genomföra i en vårdsituation på en sjukhusavdelning om man har 
fungerande rutiner. För den sjuke är åtgärderna förstås lika viktiga oavsett var man 
vårdas. 
 
 Palliativt index 
 
Ett liknande sätt att se på vilket palliativt vårdinnehåll som svårt sjuka och döende 
personer erhåller i regionens kommuner är att väga samman olika komponenter och 
jämföra graden av måluppfyllelse. Indexet redovisar resultatet för de avlidna 
cancerpatienter som var mantalsskrivna i kommunen oavsett var de vårdades i livets 
slutskede. Frågorna i Svenska palliativregistret som ingår är: Dokumenterat 
brytpunktsamtal mellan läkare och patient, brytpunktsamtal med närstående, 
smärtskattning med validerat instrument, munhälsobedömning, trycksår, mänsklig 
närvaro i dödsögonblicket, dödsplatsen överensstämde med uttryckt önskan och 
närstående erbjudits eftersamtal. Målsättningen är att 100% av patienterna ska erhålla 
alla dessa insatser. Undantaget är trycksår och mänsklig närvaro vid dödsögonblicket 
där målnivån är satt till 90%. Lägger man samman dessa målnivåer för de åtta ingående 
parametrarna är maximal poäng 780 för varje kommun. Redovisat index är summan av 
de uppnådda procenten för de åtta frågorna delat med 780, vilket ger ett tal som anger 
den genomsnittliga måluppfyllelsen. Ju högre tal desto bättre. Notera att kommuner med 
få patienter har siffror som är mer osäkra då de påverkas kraftigt av variationer för 
enstaka individer. 
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Kommentar: 
Måluppfyllelsen vad gäller centrala komponenter i vårdinnehållet inom palliativ vård i 
livets slutskede varierar stort mellan olika kommuner i regionen. Beroende på var man 
är mantalsskriven uppgår variationerna till drygt 30%-enheter (Åsele = 49% jämfört 
med Ånge 81%)! Ur medborgarsynpunkt är detta förstås inte acceptabelt. Resultaten 
manar till djupare analys och utifrån denna intensifierat förbättringsarbete. Däremot är 
skillnaderna mellan de fyra länen mycket små. Noteras bör att ett index som detta som 
innebär att resultatet av åtta olika vårdinsatser slås ihop inte är oproblematiskt. T ex 
kan mycket goda resultat inom ett område och mycket dåliga resultat inom ett annat 
jämnas ut till ett medelresultat i ett index som detta.  
 
Användningen av koden Z 51.5 för dödsfall på sjukhus 2012 (2011) 
 
Att använda sig av ICD10 koden Z51.5 som står för palliativ vård, kan vara ett snabbt 
och enkelt sätt att tydliggöra för alla aktörer som kan tänkas bli inblandade i patientens 
vård att det rör sig om palliativ vård. Om diagnosen står med på tex slutanteckningar 
från slutenvården eller i distriktsläkarens mottagningsanteckningar så får åtminstone 
de vårdgivare med rätt att ta del av patientens journal snabbt klart för sig att det 
handlar om en palliativ patient. Det blir då lättare att fatta korrekta beslut rörande 
patientens vård t.ex. vid eventuella försämringar. En förutsättning för att undvika 
missförstånd är att tydliga kriterier för när diagnoskoden ska användas utarbetas i 
regionen. 
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Län  
 

 Antal 
avlidna på 
sjukhus* 

Andel 
förväntade 
dödsfall  
 80 % 

Antal  med  
Z51.5* 

Andel  med 
Z51.5* av 
antal 
avlidna på 
sjukhus 
(2011 års 
andel) 

Jämtland 440 352 9 2,0      (1,6) 
Västernorrland 1069 855 111 10,2   (3,6) 
Västerbotten 966 773 4 0,4      (0,1) 
Norrbotten 1198 958 185 15,4   (18,7) 
Norra regionen 3673 2938 309 8,4      (7,2) 
Riket 34469 27575 3267 9,5       (9,1) 
*Källa: Patientregistret socialstyrelsen år 2012 
 

Kommentar: Vid en genomgång kan man konstatera att diagnoskod Z51.5 fortsatt 
används i ganska liten utsträckning i riket och i regionen. I Norrbottens län har man 
trots ett medvetet arbete med att använda sig av diagnos kod Z51.5 för att kommunicera 
vårdens mål och inriktning vid palliativ vård i livets slut tappat något under 2012 
emedan övriga län i regionen har ökat andelen satta diagnoser hos patienter som avlidit 
på sjukhus. 
 
Genusperspektiv  
 
I nedanstående tabell presenteras andelen cancersjuka män respektive kvinnor som i 
regionens fyra län fått ta del av brytpunktssamtal, smärtskattning och där önskemål om 
vårdplats i livets slutskede är känd. Uppgifterna hämtade från Svenska palliativregistret. 
 
 Brytpunktssamtal med 

läkare som dokumenterats 
Smärtskattning med 
validerat instrument 

Önskemål om vårdplats 

Län Kvinnor (%)            Män 
(%) 

Kvinnor (%)            Män 
(%) 

Kvinnor (%)            Män 
(%) 

Jämtland 71 61 36 42 63 56 
Västernorrland 70 66 27 27 64 64 
Västerbotten 58 60 42 44 64 58 
Norrbotten 65 65 37 36 51 56 
 
Kommentar: Notabelt är att skillnaderna mellan könen har utjämnats betydligt sedan 
2012 då kvinnorna i alla frågor och alla fyra länen hade högre siffror än männen. Nu är 
siffrorna i nästan samtliga fall dessutom förbättrade jämfört med 2012. 
 
Palliativt rådgivnings-/konsultteam 
 
Specialiserade palliativa behov finns intermittent hos vissa patienter oavsett var i 
vårdkedjan de vårdas. För att kunna möta dessa specialiserade palliativa behov på ett 
resursmässigt effektivt sätt krävs tillgång till palliativt rådgivnings-/konsultteam över 
hela den geografiska ytan och i hela vårdkedjan.  
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Nedan följer en redovisning av data från Svenska palliativregistret där samtliga 
patienter i regionen som erhållit palliativt konsultstöd 2013 jämförs med lika många 
matchade (ålder, kön, diagnos och vårdenhet) patienter som inte erhållit ett sådant stöd. 
Sjuttiofem procent av ingående patienter avled av cancer. 
 
Palliativt vårdinnehåll för patienter med/utan palliativt konsultstöd (n= 347 i 
vardera grupp varav 75% avled av cancer) 
 

Vårdinnehåll Fått konsultstöd 

n (%) 
Inte fått stöd 

n (%) 
P-värde 

Smärta > NRS 6 
sista veckan 

125 (36) 78 (23) < 0,001 

Smärtan skattad 136 (39) 71 (21) < 0,001 

Helt/delvis lindrad 
smärta 

306 (88) 272 (72) 0,001 

Helt/delvis lindrat 
illamående 

104 (30) 63 (18) <0,001 

Helt/delvis lindrad 
ångest 

189 (55) 120 (35) <0,001 

Helt/delvis lindrad 
förvirring 

83 (24) 51 (15) <0,01 

Helt/delvis lindrad 
andnöd 

73 (21) 75 (22) Ej signifikant 

Helt/delvis lindrad 
rosslighet 

187 (54) 178 (51) Ej signifikant 

V b analgetika i 
injektion ordinerad 

338 (97) 320 (92) 0,002 

V b antiemetika i 
injektion ordinerad 

285 (82) 220 (63) < 0,001 

V b anxiolytika i 
injektion ordinerad 

320 (92) 271 (78) < 0,001 

V b mot rosslighet i 
injektion ordinerad 

314 (91) 280 (81) < 0,001 

 
Kommentar: Trots att smärta över NRS 6 var vanligare i gruppen som fått konsultstöd är 
andelen med helt/delvis lindrad smärta större i denna grupp. Detta skulle kunna tala för 
att konsultstödet används till patienter som har det besvärligt och att det gör skillnad. 
Även ångest, illamående och förvirring är bättre lindrade symtom i gruppen som fått 
konsultstöd medan när det gäller andnöd och rosslighet ses ingen skillnad. Anbefallda 
vid behovsordinationer finns på plats i signifikant fler fall när konsultstöd varit 
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inblandat. Om detta är en effekt av konsultstödet eller ett resultat av att man tänkt mer 
proaktivt palliativt parallellt med att man kopplat in konsultteamet går inte att utläsa av 
dessa siffror. 
 

Vårdinnehåll Fått konsultstöd 
n (%) 

Inte fått stöd 
n (%) 

P-värde 

Brytpunktssamtal 
läkare patient 

238 (69) 158 (46) <0,0001 

Brytpunktsamtal 
läkare närstående 

290 (84) 249 (72) <0,0001 

Dödsplats enligt 
önskemål 

172 (50) 142 (41) 0,02 

Munhälsa bedömd 247 (71) 222 (64) 0,04 

Ej trycksår 261 (75) 290 (84) < 0,01 

Närvarande vid 
dödsögonblicket 

319 (92) 301 (87) 0,03 

Eftersamtal 
erbjudits 

170 (49) 137 (40) 0,01 

Dropp/sondnäring 
sista dygnet 

51 (15) 78 (23) <0,01 

 
Kommentar: I ovan redovisade aspekter är det palliativa vårdinnehållet signifikant 
bättre för gruppen som fått konsultstöd med undantag för trycksår. Hur detta fynd kan 
förstås är oklart. Är det så att behov av konsultstöd markerar att det rör sig om en mer 
komplex problematik där risken för trycksår ökar? Eller att man genom tydligare 
bedömning av läget är mer observant på att registrera? Notabelt är att tillgången till 
palliativa konsultteam/rådgivningsteam saknas för en del regioninvånare. 
 


