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Palliativ Syd 

• Övergripande syfte: 

– att arbeta fram modeller för kontinuerlig förbättring av den 
palliativa vården 

– att utvärdera aktuella satsningar inom den palliativa vården  

 

• Paraplyorganisation för palliativ vård i Södra 
sjukvårdsregionen 

 

• Start 2014, successiv utveckling 

 



Samverkans- och utvecklingsgrupp 

• Epidemiologi- och Registercentrum Syd 

• Registercenter Syd, Karlskrona 

• Regionalt Cancercentrum Syd 

• Palliativt Utvecklingscentrum, Lund 

 



Fyra pågående projekt 

• Förbättringsarbete genom lärandeseminarier (RCO Syd) 

 

• Registerbaserad utvärdering (ERC Syd/RC Syd och Palliativt 
Utvecklingscentrum) 

 

• Analys av utdata från Svenska Palliativregistret inom Södra 
sjukvårdsregionen (RCO Syd) 

 

• Validering av kvalitetsindikatorer ur patienters och 
närståendes perspektiv (Palliativt Utvecklingscentrum) 



Förbättringsarbete genom 
lärandeseminarier 

• Stöd till verksamhetens förbättringsarbete 

• Öka kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till 
kvalitetsregisterdata 

• Fyra indikatorer från Svenska Palliativregistret (mål 100 %)  
– Brytpunktssamtal, utfört och dokumenterat 

– Smärtskattning med validerat instrument 

– Munhälsa, bedömt och dokumenterat 

– Vid behovsordination mot ångest ordinerad 

• Multiprofessionella team bestående av 4–6 personer 

• Fyra lärandeseminarier med handledning mellan 
seminarierna 

• 15 team, 100 personer, mars-oktober 2015 



Registerbaserad utvärdering av 
palliativ vård 

Utgångspunkt: Omfattande satsning på Palliativ vård i region Skåne 
Geografisk och historisk jämförelse av perioden 201306–201408 med perioden 201410–201512 

 
Datakällor:  

– Svenska Palliativregistret, dödsfallsenkäten 
– Registret över totalbefolkningen 
– Socialstyrelsens register över kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänstinsatser 
– Senior Alert  
– De nationella cancerkvalitetsregistren för kolorektal-, prostata- och bröstcancer 
– Vårdadministrativa vårddatabaser 

 
Specifika hypoteser avseende  

– täckningsgrad i Svenska Palliativregistret 
– tillgänglighet till specialiserad palliativ vård  
– kvalitet avseende de palliativa insatserna 
– gränssnittet mellan kurativa och palliativa insatser gällande patienter med cancerdiagnos 
– behovet av primärkommunala insatser 
– vårdflöden 

 



Analys av utdata från Svenska 
Palliativregistret  

• Syfte 

– att följa utvecklingen före-efter vid de enheter som medverkar i 
förbättringsarbetet/lärandeseminarierna 

– att jämföra resultaten vid de enheter som deltar med de inom Södra 
Sjukvårdregionen som inte gör det 

 

• Preliminära resultat 2014:2 till 2015:2 indikerar att  

– Andelen patienter som erhåller vid behovs läkemedel mot ångest är 
högre än andelen patienter som har fått brytpunktsamtal, bedömning 
av munhälsa och dokumenterad smärtskattning   

– På enhetsnivå föreligger en betydande variation i andel patienter som 
får önskvärd behandling varför utrymmet för förbättringar är stort 

 



Validering av kvalitetsindikatorer ur 
patienters och närståendes perspektiv 

• Deltagarna kommer att från ett antal påståenden om vad som är 
viktigt välja de för dem tio viktigaste (”GoWishCard”) 

• Svenska metoden valideras av patient- och 
närståenderepresentanter  

• Datainsamling genom intervjuer med patienter inskrivna inom 
palliativ vård samt på särskilda boenden/ hemsjukvården 

• Data från närstående kommer att samlas in via anonym 
webbundersökning 

 



Sammanfattning Palliativ Syd 

• Paraplyorganisation  

• Unik konstellation med stora samverkansytor 

• För närvarande fyra pågående projekt 

• Potential för fortsatt utveckling 


