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Förbättringsresan 2011….

Från 40 % täckningsgrad

Malmö-reg.

Stockholms

reg.



Förbättringsresan …. 2014

Till 73 % täckningsgrad
Malmö-reg.



Att få med en storstad på 

resan…

10 stadsdelar

4 kranskommuner

40 offentliga VC

44 privata VC

1 universitetssjukhus med 17 000 anställda



Ledningens stöd

Chefer som vågar

gå före och stötta eldsjälar



Palliativregistret som verktyg



Engagerade utvecklingsledare

Coacher i vardagen

manar på och

ger struktur och trygghet

”tills gummibandet torkat”

Som stöttar eldsjälarna och 

bryggar över mellan dem 

och skeptikerna



Spindlarnas makt

Spindeldiagrammen

- ger en snabb bild 

av den palliativa 

vårdkvaliteten
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Göteborg 2014

Hospice/Palliativ slutenvård 
(405 st)



Göteborg 2014

avancerad hemsjukvård 
(151 st)
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Göteborg 2014

allmän hemsjukvård ( 70 st)
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Göteborg 2014

särskilt boende (795 st)
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Göteborg 2014

korttidsenheter (78 st)
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Göteborg 2014

sjukhusavdelningar (1044 st)



Går det att ge god palliativ vård 

på en korttidsenhet?

Varje sjuksköterska kan ha kontakt med över 

30 olika läkare för sina patienter
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Öckerö 2011

SäBo/Kortid/HSV (46 st)
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Öckerö 2014 

SäBo/Kortid/HSV (59 st)



…10 öar

1 Kommun…



Demensboende 

40 vpl

Äldreboende 

86 vpl

Korttidsboende 

8 vpl

Primärvård: 

1 Vårdcentral 

(Öckerö) 

1 Vårdcentral 

(Hönö)

Kvällar/Nätter/ 

helger: 

Hisingsjouren

Hemsjukvård



Brytpunktssamtal Öckerö

genombrott 2013



Framgångsfaktorer?





Förbättrad 

Palliativ 

vård

verksamhetschefen



Förbättrad 

Palliativ 

vård

verksamhetschefen

utv.ledaren

Palliativa rådet
pärmarna

dödsfallsenkäten
kompetenshöjning

eldsjälar



”Men det var ju en 

glesbygdskommun…”
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Partille 2011

SäBo/Kortid/HSV (62 st)
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Partille 2014 

SäBo/Kortid/HSV (101 st)



”Jaha, men det var ju en liten 

kommun…

…det går aldrig i Göteborg”



Gerdas gård – ett Säbo I GBG



Hur kan man arbeta med palliativ 
vård på ett akutsjukhus?



Göteborgs-området
(Göteborg, Härryda, Mölndal, Öckerö, Partille)

Ca 5500 dödsfall/år i Göteborgs-området

Ca 2600 dödsfall/år på SU 

I Göteborgs-området sker alltså 47% av 

dödsfallen på sjukhus 

I Sverige totalt sker 37% på sjukhus
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Kvaliteten den sista veckan i livet för 

hälften av alla göteborgare 



Pat över 80 år med 3 el fler vdt på 12 mån 

MGA/Östra

2010 2011 2012 2013

Totalt antal 

Pat 125 170 125 107
Pat. avliden 

vid uppföljning 

6 mån senare 48,0% 47,0% 49,6% 50,0%

Brytpunkts-

samtal 6,4% 4,7% 0,0% 5,0%
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När skall man ha ett 

brytpunktssamtal?
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Brytpunktssamtalet är 

startskottet 

på den palliativa planeringen



Planering tillsammans med 

patienten
Symptomkontroll

Hjälpmedel

Samtalsstöd 

Närståendepenning

Personella insatser

Öppen retur?

Vem har ansvar och när?

Plan A,B och C



Filmen Brytpunktssamtalet

Ligger på diverse hemsidor

www.samverkanstorget.se (även i fyra delar)

/sv/LGS/Aldra/Material/Film-om brytpunktsamtal/

Googla på Brytpunktssamtalet

Nu över 8000 visningar!
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http://www.samverkanstorget.se/


Brytpunktssamtal MGA/Östra

ökande trend hösten 2013
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14%
39%

48%



Hur skall vi använda våra pengar?

Lyckad satsning på förbättrad vård.

Göteborgs Stad kommer att få prestationsersättning för arbetet med 

förbättrad vård i livets slutskede.

Detta tack vare ett lyckat samarbete mellan primärvården, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och Göteborgs Stad och kranskommunerna. 

Maria Taranger i filmen brytpunktssamtalet. Foto: David Odell

Miljonutdelning till Göteborg för vård i livets slutskede



Storsatsning på kurser i 

brytpunktssamtal
Träning mot skådespelare

5/5 i betyg från samtliga deltagare

Målgrupp

– en mix av 

primärvårds-

och sjukhusläkare



”Det nödvändiga samtalet”
Kvinnan suckar. Hennes blick är tom. Om en 

stund kommer hon att börja gråta. Eller 

skratta. Eller kanske reagera med ilska. Det 

är svårt att säga.

– Finns det ingenting som biter på den där 

jävla tumören? Menar du att jag har gått 

igenom alla de här behandlingarna i onödan? 

säger hon. 

Läkaren möter hennes blick, är tyst en stund. 

I den sekunden glömmer vi bort att vi 

befinner oss i ett konferensrum på Nya 

varvet studios. Att patienten i själva verket är 

en skådespelare. Den blå plyschsoffan 

bakom stolarna förvandlas till en 

undersökningsbrits. De tunga draperierna 

längs väggen blir gardiner i ett 

sjukhusfönster



Önskemål

Satsning på utvecklingsledare tills 

”gummibandet stelnat” och atlantångaren 

fått upp farten.



Tack !
maria.taranger@vgregion.se

Micaela@palliativ.se


