
 

 

 

Palliation sydöst 2015 

350 personer från olika vårdgivare i sydöstra sjukvårdsregionen samlades den 7 maj i Huskvarna för att 

delta i den fjärde regionala konferensen i arrangemang av Regionalt cancercentrum sydöst. Dagen 

innehöll palliativ vård ur olika synvinklar. 

Åsa Malm, processledare vid RCC sydöst, inledde programmet med att titta tillbaka på vad som faktiskt har hänt i 

regionen under en treårsperiod med utgångspunkt från de nationella mätindikatorerna i Svenska palliativregistret. 

Hon framhöll några indikatorer som fortfarande har stor utvecklingspotential och att det är viktigt att inte tappa fart 

i det egna förbättringsarbetet.  

  

Bertil Axelsson, docent i Palliativ vård pratade under rubriken ”Äta 

bör man, ändå dör man”. Han pratade om maten som symbolik för 

liv. Huvudbudskapet för föreläsningen var att det är viktigt att vi 

inom vården vet var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig för 

att sätta in rätt nutritionsåtgärder. Forskning visar att både andnöd 

och saturation försämras om man ger dropp eller sondnäring i den 

senare delen av livets slutskede. Svenska palliativregistret visar att 

1/3 av patienterna som avlider på sjukhus har någon form av 

droppbehandling. 

  

Louise Nordlund Isaksson berättade sin historia när hennes man fick lymfom och dog efter drygt ett år. Hon 

började med att lovorda alla deltagare på konferensen som på ett eller annat sätt träffar patienter och deras 

närstående i deras mest utsatta situation i livet. Hon berättade vad viktigt det är med bemötandet, att bli sedd som 

närstående. Hon beskrev också hur hon från ett närståendeperspektiv uppfattade vårdens och omsorgens brist 

på kommunikation och samordning. Hon saknade ”projektledaren” vilket blev väldigt beskrivande då maken vid ett 

tillfälle behövde få ett bäcken. Louise blev sedan delaktigt i förbättringsarbetet som gjorts i Vetlanda kommun. I 

bifogade dokument finns en broschyr som blev resultatet. 
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Louise Nordlund Isaksson intervjuas av Åsa 
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Efter lunch hölls tre valbara seminarier med mer praktiskt innehåll på hur man kan arbeta med förbättringar men 

också vad som händer inom forskning- och utbildning i regionen. 

  

Palliativ vård och akutsjukvård – världar som krockar 

Eva-Lotta Johansson vårdenhetschef på medicinkliniken i Kalmar berättade om hur man kan arbeta från att inte 

ha någon koll alls på sina resultat till att ha kontroll på hela processen. Hon berättade om vad som har blivit gjort 

och att mycket är möjligt bara man har rätt inställning. 

Yvonne Hajradinovic, sjuksköterska och Maria Jakobsson, läkare och verksamhetschef på Palliativt 

kompetenscentrum i Östergötland berättade om ett projekt där de som palliativa konsulter deltog i kirurgenhetens 

arbete och på så sätt hjälpte till att bland annat identifiera patienter med behov av palliativ vård. Syftet med 

projektet var att erbjuda alla svårt sjuka patienter tillgång till palliativa insatser i ett tidigt sjukdomsskede men att 

också stärka personalen inom slutenvård i det palliativa omhändertagandet. 

  

Palliativ vård inom kommunsjukvården   

Ulrika Ribbholm, verksamhetsutvecklare och Carolina Hall, sjuksköterska på korttidboendet Oasen i Vetlanda 

berättade om vad som hände efter samtalet med Louise (som pratade på förmiddagen). De fick då upp ögonen 

att Oasen hade bra resultat i Svenska palliativregistret men att övriga vården i kommunen hade betydligt lägre 

resultat. Det ledde till att de började arbeta med en form av kontaktsjuksköterskeskap från Oasen och ut i 

kommunen när det gäller den palliativa vården. Resultatet har blivit förbättrat både i hemsjukvården men också 

på Oasen där personalen hela tiden måsta hålla sig uppdaterade för att kunna stötta i de enskilda fallen. 

  



 

 

Helene Rygert och Margaretha Hammarlund båda sjuksköterskor inom Jönköpings kommun berättade om deras 

arbete som palliativa sjuksköterskor inom kommunen. Deras uppdrag sträcker sig inom särskilt boende i 

kommunen. De arbetar förutom med utbildning, handledning även med specifika vårdåtgärder. Samarbetet sker 

både med distriktsläkare och palliativa vårdenhetens läkare på Ryhov. Verksamheten utgår från Ekhagens 

gästhem som är Jönköpings motsvarighet till Oasen i Vetlanda.  

  

Pågående forskning och utbildningsinsatser   

Helen Eriksson, klinisk adjunkt och forskare på Linköpings universitet berättade om sin forskning där hon jämfört 

cancerpatienter med strokepatienter i livets slutskede. Hennes resultat visar att det finns en stor avsaknad av att 

fatta beslut om palliativ- respektive kurativ inriktning hos strokepatienterna. Det var också oenighet mellan 

professioner om var patienterna befann sig i sin sjukdomsprocess. Något som också framkom var att det kunde 

skifta inriktning mellan olika arbetspass. Patienterna kunde ha palliativ inriktning på förmiddagen medan det blev 

kurativ inriktning på eftermiddagen vilket skapade oro och osäkerhet hos både personal och närstående. Hon 

pratade också om att resultaten i Svenska palliativregistret är betydligt sämre för strokepatienter än för 

cancerpatienter. Hon efterlyser mer kunskap om palliativ vård för att skapa en likvärdig vård vid livets slut oavsett 

diagnos. 

Anna Sandgren, verksamhetsledare för Palliativt centrum för samskapad vård på Linnéuniversitetet informerade 

om ett utbildningskoncept med så kallade tematräffar. Det handlar om att personal i grupper om ca 10 personer 

träffas några gånger per termin och får utbildning i palliativ vård med utgångspunkt från Nationella palliativa 

vårdprogrammet och Nationella riktlinjer. Målet är att det ska mynna ut i förbättringsarbeten på de egna 

verksamheterna. 

Josefin Grände, sakkunnig utredare på brottsförebyggande rådet 

avslutade dagen med en föreläsning som hade ett annat 

angreppssätt. Våldet i vår omgivning är vanligare än vi tror men har 

olika ansikten beroende på hur bland annat vi som vårdgivare 

tolkar signaler men också hur det sett ut innan den närstående 

blivit sjuk. Det är inte bara blåmärken. Våld kan vara både fysiskt 

och psykiskt tex kontroll, isolering, verbala kränkningar men också 

försummelse, tex medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, 

otillräckligt med föda eller tvångsmatning. Josefin gav exempel på 

hur vi kan ställa frågor för att få personer att kanske berätta. Vi 

måste också vara uppmärksamma på signaler ”det är något som 

inte stämmer men jag kan inte sätta fingret på vad det är”. 

 

 

 Josefin Grände, sakkunnig utredare på 

brottsförebyggande rådet avslutade dagen 
med en föreläsning som hade ett annat 
angreppssätt. Foto: Annika Asketun 


