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Avhandling
I september, 2021 disputerade Annika Söderman med
avhandlingen Evaluating the Swedish Dignity Care
Intervention within municipality healthcare: for older persons with
palliative care needs
Utvärdering av den svenska värdighetsbevarande interventionen ’DCI-SWE’ inom
kommunal hälso- och sjukvård – för äldre personer med palliativa vårdbehov.
Abstrakt
Bakgrund: Den palliativa vården i Sverige är inte likvärdig när det gäller ålder, sjukdom,
eller vårdplats. Ett viktigt begrepp inom palliativ vård är värdighet och hälso- och
sjukvård som betonar detta värde måste prioriteras. Äldre personer är oroliga för att
deras värdighet inte ska beaktas och interventioner som fokuserar på värdighet är
sällsynta.
Det övergripande syftet var att utvärdera den värdighetsbevarande interventionen
DCI-SWE och dess implementering inom den kommunala palliativa hälso- och
sjukvårdskontexten med syfte att bevara äldre personers värdighet och livskvalitet.
Metod: Kvalitativ och mixad metod användes. Data samlades in genom en integrerad
litteratursammanställning (studie I), fokusgrupps- och individuella intervjuer med
kommunsjuksköterskor (studierna II, IV), vårdpersonal samt chefer (studie IV),
individuella intervjuer med äldre personer och närstående (studie III), reflekterande
dagböcker och fältanteckningar (studierna II, IV), samt frågeformulär där äldre personers
värdighetsrelaterade stress och livskvalitet mättes (studie III). Data analyserades genom
tematisk syntes (studie I), induktiv innehållsanalys (studie II), induktiv tematisk analys och
jämförande statistik (studie III), samt deduktiv riktad innehållsanalys och beskrivande
statistik (studie IV).
Resultat: Inom värdighetsbevarande vård har breda utfallsmått såsom
värdighetsrelaterad stress och livskvalitet tidigare använts. Utfallsmått gällande
kommunikation bör också beaktas (studie I). DCI-SWE har tydliga fördelar om
interventionen används med bakgrund av vem den äldre personen är och med hänsyn
till personliga behov (studierna II - IV). DCI-SWE: s genomförbarhet är avhängig
vårdorganisationens engagemang och resurser (studierna II, IV). Interventionen kan
stödja kommunsjuksköterskor i deras kommunikation med äldre personer (studierna II,
IV). Dock behövs mer träning i djupare samtal, och chefernas ledarskap är en viktig
komponent (studierna II, IV). Implementeringen av DCI-SWE behöver därmed
vidareutvecklas. En beteendeförändringsmodell kan användas för att göra
vårdorganisationen mer redo för DCI-SWE.
Nyckelord: Genomförande, intervention, kommunal hälso- och sjukvård, palliativ vård,
utvärdering, värdighet, äldre personer.
Kontakt: Annika Söderman, Distriktssköterska, Med.dr i hälso- och vårdvetenskap,
forskargruppen DCI-SWE, Örebro universitet, annika.soderman@oru.se
Länk för att komma till avhandlingen

Carola Ludvigsson - Årets sjuksköterska i
Palliativ omvårdnad 2021
SFPO (Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad) är en
ideell förening för sjuksköterskor som arbetar inom eller
är intresserad av Palliativ omvårdnad.

Varje år uppmuntras medlemmar i SFPO att nominera en sjuksköterskekollega som på
något sätt utmärker sig i sitt arbete och som är engagerad i utveckling och förbättring av
den palliativa omvårdnaden för patienter och närstående.
Stort grattis till Carola Ludvigsson distriktssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska

på SÄBO och verksamhetsutvecklare inom palliativ vård i Umeå Kommun, till 2021 års
utmärkelse Årets sjuksköterska i Palliativ omvårdnad!
Carola får tillsammans med utmärkelsen- ett diplom, blommor och 5000 kronor (som i år
finansieras av stiftelsen Stehm- Stiftelsen till Eva Holmströms minne).
Läs mer på SFPO:s hemsida

Releaseseminarium: Två nya webbutbildningar om
palliativ vård
12 november, 2021 kl13.00- 13.45
Digitalt via Microsoft Teams
PKC presenterar två nya webbutbildningar på området
palliativ vård – dels en helt omarbetad version av en gammal
favorit, dels en helt ny utbildning riktad till dig i hemtjänsten.
Kerstin Witalis och Ingeli Simmross från PKC berättar och visar upp valda delar ur
utbildningarna:
Palliativ vård och omsorg av äldre personer: En webbaserad, grundläggande
utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen är en ny
och helt omarbetad version av webbutbildningen "Palliativ vård och omsorg för äldre
personer" från 2015
Palliativ vård inom hemtjänst: En webbutbildningen särskilt framtagen för personal
inom hemtjänst – en målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet
ska fungera. Webbutbildningen får man tillgång till efter anmälan från ansvarig chef på
aktuell hemtjänstgrupp i en PKC-samfinansierande kommun
Mer information om anmälan på PKC Region Stockholms hemsida

Lindring bortom boten - Hur stöttar vi barn som närstående?
Digital utbildning 18 november, 2021
Denna föreläsning berör barns erfarenheter av att leva med en svårt sjuk förälder eller
syskon och hur det är att mista denna familjemedlem. Vilka skyldigheter har
vårdpersonal gällande barn som närstående? Och vilket stöd efterfrågar barnen? Det
blir en genomgång av olika typer av stödinsatser till barn som närstående under
sjukdomsförloppet, vid tidpunkt för död, samt efter död. Rutiner och riktlinjer för dessa
barn kommer också att diskuteras.
Medverkande:
Anna Patzauer Personne, hälso- och sjukvårdskurator
Malin Lövgren, docent i palliativ vård
Kostnad: 475 kr exkl moms
Sista dag för anmälan: 11 november
Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella
Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.

Mer information och anmälan Betaniastiftelsens
hemsida

Jämlik palliativ vård är samhällets ansvar
Ur Debattartikeln:
Under coronapandemin har diskussionen om palliativ vård aktualiserats ur delvis nya
perspektiv, som inte alltid stämmer med vad vården är eller borde vara. Av vikt i
sammanhanget är att det nu finns en svensk översättning även av del 2 av IAHPC:s
(International Association for Hospice and Palliative Care) definition av palliativ vård.
Del 1 har tidigare presenterats i Läkartidningen
Grunden i definitionen, som gäller för alla åldrar och vårdformer, är aktiv vård med

helhetssyn för patienter med svår sjukdom, särskilt i livets slutskede. Stort fokus läggs på
lidande, snarare än på sjukdom eller prognos. Patienterna ska ha tillgång till
specialiserad palliativ vård, och vård respektive behandlingsåtgärder bör vara
evidensbaserade. Vikten av dialog med patient och närstående samt respekt för
kulturella värderingar, övertygelser och trosuppfattningar betona
Del 2 i IAHPC:s definition berör särskilt organisationen av och förutsättningarna för att
uppnå de kliniska målen för palliativ vård. För att säkerställa att alla personer med
palliativa vårdbehov får tillgång till adekvata insatser bör regering och myndigheter
- upprätta riktlinjer och inkludera dessa i hälso- och sjukvårdslagar, nationella
handlingsprogram samt hälso- och sjukvårdsbudgetar
- säkerställa tillgång till läkemedel och metoder för smärtlindring och palliativ vård för
såväl vuxna som barn
- säkerställa att palliativ vård ingår i alla hälso- och sjukvårdstjänster, att varje persons
behov bedöms, att all personal kan ge grundläggande palliativ vård samt att det finns
specialiserade team för remittering och konsultation
- säkerställa tillgången till palliativ vård för utsatta grupper, inklusive barn och äldre
-samarbeta med universitet, akademi och undervisningssjukhus för att inkludera såväl
forskning som utbildning i palliativ vård inom grundutbildning, vidareutbildning samt
specialist- och fortbildning.
Ta del av IAHPC definition som finns på Nationella Rådet för Palliativ Vårds hemsida
https://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2021/10/IAHPC-definition-av-palliativ-vardsvenska-2019-2020.pdf
Ta del av artikeln i sin helhet på Läkartidningen

Religiös litteracitet – utmaningar för andlig vård
Onsdag 1 december, 2021 kl. 8.30 – 10.30, online
Välkommen till ett webbinarium om religiös litteracitet som
forskargruppen i palliativ vård vid Sahlgrenska akademin
arrangerar.
Webbinariet kommer att ledas av Lisen Dellenborg (socialantropolog och forskare i
vårdvetenskap) och Daniel Enstedt (forskare i religionsvetenskap) och arrangeras av
forskargruppen i palliativ vård vid Göteborgs universitet. Diskussionen kommer med
utgångspunkt i begreppet religiös litteracitet att fokusera hur andlig vård skulle kunna se
ut relaterat till att det i Sverige finns policy om patienters rätt till andlig vård och att
diskussionen av det som internationellt benämns spiritual care domineras av tal om
existentiella perspektiv.
Mer information och textunderlag samt anmälningslänk finns på hemsidan.
För att komma till hemsidan

Utbildningar - Svenska palliativregistret
Grundgenomgångar med Susanna Sjöqvist, kansliet.
9 november kl. 10.00-11.00
7 december kl. 13.30-14-30
Närståendeenkät med Martin Dreilich, överläkare.
11 november kl. 13.30-14.30
9 december kl. 10.00-11.00
Frågestund med Lena Lundorff, överläkare och Maria Andersson,
registerhållare.
30 november kl. 14.00-15.00
Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs via Zoom.
Mer information och anmälan på Svenska palliativregistrets hemsida

Har det blivit mer känsligt att prata om döden – och var det verkligen bättre förr? Pratar
vi för mycket eller för lite om döden? Döden är ett livsvillkor, men ändå en laddad fråga –
ska man prata om döden och hur gör man?
Föreläsare
Bodil Holmberg – sjuksköterska; lektor; filosofie doktor i palliativ vård, Ersta Sköndal
Högskola
Anna Lindman – journalist och programledare, SVT. Gjort en serie för SVT som heter
Döden, döden, döden, samt skrivit böckerna ”Den där jävla döden” och ”Alla kan dö”
(med Nina Hemmingsson).
Peter Strang – onkolog, professor i palliativ medicin vid KI och vetenskaplig ledare för
PKC
Lilian Fransson – sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom onkologi, arbetar som
sjuksköterska på särskilt boende och som vårdutvecklingsledare på PKC.
Mer information och anmälan på PKC Region Stockholms hemsida

Anmälan är nu öppen!
Early-bird till och med 17 januari 2022
Preliminärt program finns på hemsidan.
Du som forskar eller är intresserad av forskning, kom ihåg att anmäla dig till
förkonferensen den 14 mars, 2021.
Förkonferensen inleds med ett seminarium där doktorander och nydisputerade får
möjlighet att presentera sina avhandlingsprojekt och nätverka.
För mer information tryck här
Mer information om konferansen och anmälan finns på hemsidan

Ålderstigen
Hur är livets final? Varför förknippas ålderdomen med
lidande? Är gamla människor verkligen så ensamma? En
serie om 80+ och åldrande ur ett existentiellt och nära
perspektiv. Med Hannah Engberg och Johan Croneman.
Ta del av alla avsnitt på Sveriges Radio

Hög tid att kolla att informationen i
Palliativguiden är korrekt
Det gäller alla specialiserade palliativa verksamheter i
Sverige.
Det ni behöver göra är att gå in på palliativguiden och
se om informationen om er verksamhet stämmer.

Om ni önskar göra ändringar så bifoga ändringarna ni vill göra och hör av er till
palliativguiden@nrpv.se så för vi in ändringarna och uppdaterar sidan.
För frågor kontakta palliativguiden@nrpv.se
Vänliga hälsningar
Jenny Söderström
För Nationella Rådet för Palliativ Vård
För att komma till Palliativguiden

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativ vård
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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