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Hur kommer det sig?

Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser



Den förväntade döden,   ca 80%

Mål för palliativ vård:

Alla människor i livets slutskede/döende ska ha tillgång till 
kunskapsbaserad, personcentrerad, trygg, palliativ vård oavsett 
diagnos, sjukdomsinriktad behandling, ålder, kön, sexuell läggning



Specialiserad 
palliativ vård

Konsult, råd, 
stöd

Allmän palliativ vård

Palliativ vård 
och ASIH



Österlenprojektet- målsättning

• god och jämlik vård i livets slutskede

• i hemmet, på boende, på sjukhuset, ASIH

• individanpassad, personcentrerad och stöd till de 
närstående



• Hur ser det ut nu?
• Vad behövs?

Vårt ”registerprojekt” inom visionen
om god vård i livets slut i Simrishamn 



Svenska palliativregistret 

• ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 
registrerar hur vården av en person i livets slutskede 
varit

• syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av 
diagnos och vem som utför vården. 



Svenska palliativregistret

• vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor 
som handlar om hur vården varit sista veckan i livet

• personalen använder resultatet för att se vilken kvalitet 
som vården håller och vad som behöver förbättras

• när förbättringar görs kan man använda resultat från 
Svenska palliativregistret för uppföljning



Resultat Palliativregistret, Skåne



Hela Skåne, regional 

samt kommunal vård

T.om. Dec 2016(n= 6285)

2017:1 –2017:4 (n=6244 )



ASIH Ystad

2017:1 –2017:4 (n=49)

T.om. Dec 2016(n =62 )



2017:1 –2017:4 

(n=31)

ASIH KristianstadT.om. Dec 2016(n =50 )



Syfte med registerprojektet

• mäta och få en uppfattning om vårdens kvalitet och 
kunna identifiera samt efterhand skatta 
förbättringar

• identifiera förbättringsarbeten och behov av 
utbildningsinsatser



Processen för utveckling av god vård till alla 

döende på Österlen

Kvalitets-
indikatorer 
Patient
Närstående
Palliativregistret

Utbildning

NVP

IPOS

Vårdaktiviteter



Stiftelsen Hospice Österlen

Folkhälsoperspektivet
Närståendeperspektivet

Kontakten med medborgarna



Betydelse – en palliativ vård utan gränser

• modellskapande  - samtliga huvudmän inom Simrishamns kommun

• förbättra vården för alla som vårdas i livets slutskede och för deras 
närstående

• ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets 
slutskede

• god vård i livets slutskede oavsett ”specialiserad” eller ”allmän” 
palliativ vård

• Samarbete mellan ”privat” och offentlig sjukvård

• Samarbete med frivilligorganisationer som ofta står för folkhälso-
och närståendeperspektivet
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