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Sammanfattning 
Projektet Palliativt centrum för samskapad vård är ett samverkansprojekt mellan 
Linneuniversitetet och Region Kronoberg med finansiering ifrån Familjen Kamprad Stiftelse 
2013–2017. Det långsiktiga målet för projektet var att, utifrån ett tänkt centrum, utveckla och 
förbättra den palliativa vården i Kronobergs län.  
 
Följeforskningen har haft som syfte att övergripande värdera Palliativt centrums prestationer, 
kortsiktiga och långsiktiga effekter samt undersöka om projektet bidragit till en hållbar 
utveckling inom den palliativa vården. Datainsamling har skett med semistrukturerade 
intervjuer med alla deltagare i projektorganisationen och från vård och omsorg, personal som 
deltagit i insatser från projektet och chefs- och ledningsfunktioner. Följeforskningen har haft 
ett utifrånperspektiv och inte varit kopplat till projektets arbete.  
 
Resultat visar att Palliativt centrum genomfört ett omfattande kunskapslyft inom palliativ vård 
i form av tematräffar i studiecirkelformat för personal inom vård och omsorg i Kronobergs län 
och stärkt yrkesroller såsom sjuksköterska, läkare och undersköterska med inslag av palliativ 
vård i utbildningar och kurser. Palliativt centrum har även utvecklat och utfört insatser för 
allmänheten i syfte att skapa diskussion och reflektion om palliativ vård. 
 
Palliativt centrum har, med nämnda insatser och den forskning som skett inom palliativ vård, 
väsentligen uppfyllt målet för projektet och initierat fokus på palliativ vård, men för en 
hållbar utveckling av palliativ vård och för en hållbar verksamhet för Palliativt centrum, 
behövs fortsatt arbete, fokus på införandet av interventioner inom vård och omsorg och ett 
mer aktivt ägarskap från mottagarorganisationerna. 
 
En strategiskt viktig effekt av projektets övergripande resultat är det fortsatta stöd om 
finansiering som har beviljats för en ny fem-årsperiod av Familjen Kamprad Stiftelse, Region 
Kronoberg och Linnéuniversitetet, där man ser stort värde att forskning och klinisk 
verksamhet interagerar för att skapa större kunskap om hur palliativ vård kan utvecklas.  
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Inledning 

Bakgrund 

Hösten 2012 fick Linnéuniversitetet i samråd med Region Kronoberg i uppdrag av Familjen 
Kamprads Stiftelse att skriva en idéskiss (ref. 1) om bildandet av ett palliativt centrum med 
fokus på sjuksköterskeutbildningen. Idéskissen beskrev ett tänkt centrum som skulle stärka 
patienters och närståendes delaktighet, deras inflytande över sin egen vård och öka kunskapen 
hos personal.  
 
Familjen Kamprads Stiftelse beslutade att stödja projektet åren 2013–2017 och projektet 
Palliativt centrum för samskapad vård organiserades med en centrumledning med 
vetenskaplig ledare och verksamhetsledare, ett strategiråd med representanter från 
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, patientorganisationer, kommuner och centrumledning 
samt en arbetsgrupp med forskare och kliniker som anställdes på 20 – 100 % i olika perioder. 
Centrumet kom att omfatta tre verksamhetsområden: a) utbildning, b) klinisk utveckling och 
c) forskning. Utöver detta har ingått administrativa resurser, en samverkansgrupp med 
patienter och närstående samt externa samverkansnätverk. 
 
Det långsiktiga målet för Palliativt centrum var att utveckla den palliativa vården i 
Kronobergs län genom att med patienter och närstående, vårdpersonal och forskare, 
tillsammans samskapa och implementera evidensbaserad vård i ett kontinuerligt integrativt 
lärande inom landsting och kommuner.  
 
Målet under en 5–10 års period för Palliativt centrum var att uppnå: 

• Utbildning i palliativ vård, där patienter och närstående är i fokus, är integrerade i 
sjuksköterskeprogrammet. 

• Centrumet bedriver nationell och internationell forskning av hög kvalitet, för 
samskapad vård. 

• Forskningsprojekt med avsikt att förbättra vården har genomförts med implementering 
i den kliniska vardagen samverkan mellan patienter, närstående, forskare och kliniker. 

• All berörd personal i Småland är utbildad i palliativ vård. 
• Nätverk med forskare, kliniker, patient/närståendeorganisationer m.m. är etablerade 
• Etablerad internationell samverkan.  

Och några strategiska frågor som behövde utredas: 
• Behov av vårdinriktning mot komplementära metoder 
• Behov av ett fysiskt centrum för samskapad vård 
• Behov av palliativa platser/hospiceverksamhet 
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Följeforskning 

Beslut om följeforskning för projektet togs 2014. Referensramarna för följeforskningen sattes 
i den projektplan som togs fram våren 2014 i samarbete med centrumledningen (ref. 2). 
Följeforskningen har haft ett utifrånperspektiv och inte varit kopplat till projektets arbete. 
Följeforskningen har haft återkommande avstämningsmöten med centrumledningen för vilken 
aktuella resultat och fortsatt planering redovisats och diskuterats.  
 
I föreliggande rapport är det projektet Palliativt centrum för samskapad vård som benämns 
projektet och/eller förkortas till Palliativt centrum. Projektledningen benämns 
centrumledning. Innan följeforskningen hade genomfört de sista intervjuerna i slutet av 2017 
hade Palliativt centrum för samskapad vård erhållit positivt besked om ytterligare finansiering 
för en femårsperiod från Familjen Kamprads Stiftelse i samverkan med Region Kronoberg 
och Linnéuniversitetet.  
 
Övergripande syfte för följeforskningen var att värdera effekten av de insatser Palliativt 
centrum för samskapad vård har gjort och dess möjliga bidrag till att förbättra och förstärka 
palliativ vård ur ett patient-närståendeperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.  
 
Specifika mål för följeforskningen var: 

• Att övergripande beskriva projektets prestationer och effekter. 
• Att värdera om Palliativt centrum, dess organisation och metoder ger en hållbar 

utveckling och, 
• Att identifiera möjliga långsiktiga effekter i den regionala palliativa kontexten, dvs. 

om resultatet av projektet integrerats och bidrar till strategisk påverkan. 

 

Metod och genomförande 
Följeforskningen har haft ett utifrånperspektiv och inte deltagit i möten eller projektaktiviteter 
utan följt insatser i projektet genom diskussioner med centrumledningen och kontinuerlig 
datainsamling. Följeforskaren har en till två gånger per år träffat centrumledningen för att 
redovisa aktiviteter, återgett iakttagelser och diskuterat status och händelser i projektet. En 
rapport om intervjuer av tematräffsdeltagare och tematräffsledare i kommuner levererades 
tidigt år 2016 (ref. 3) och avrapporterades även muntligt till hela centrumgruppen.  
 
Programteori/verksamhetsteori (ref. 4) har använts som teoretisk grund för att strukturera 
datainsamling och sambandet mellan prestationer utförda av projektet och dess effekt på 
målgrupper och omgivning, se figur 1. Figuren illustrerar hur följeforskningen ser projektet 
Palliativt centrum med sina resurser utifrån de mål som är satta, utförandet av de aktiviteter 
och de prestationer som skall leda till önskad effekt och slutligt mål, dvs en god palliativ vård 
för patienter och närstående. Både prestationer och effekter är resultat som härrör från 
projektet där prestation ses som en leverabel i form av ett utbildningspaket, ett dokument, ett 
instrument eller motsvarande. Figur 1 återger även de målgrupper som är direkta mottagare av 
prestation och/eller kan påverka omfattning och typ av effekt, här  
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benämnda direkta och indirekta målgrupper. Externa aktörer inbegriper övriga som kan 
påverka projektets effekter och hållbarhet.  
 

Figur 1. Den verksamhetslogik som följeforskningen använt vid datainsamling och analys. 
 
 
Hållbar utveckling värderas utifrån samspelet med de mekanismer som Svensson och Brulin 
(2013) ser som viktiga, dvs samverkan, aktivt ägarskap och utvecklingsinriktat lärande. Aktivt 
ägarskap anses vara den viktigaste faktorn för hållbarhet och innefattar att ledningen för 
projekt måste säkerställa att projektresultat tas om hand och blir integrerade i 
målorganisationen.  
 
Följeforskningen har varit kvalitativ och datainsamling har skett via intervjuer, möten med 
centrumledning, granskning av projektdokument och sökning om palliativ vård i 
lokaltidningar 2010–2017, se tabell 1. Intervjuerna har varit av ostrukturerad karaktär och 
följt frågeområden, se intervjuguide bilaga 1–3 förutom de intervjuerna med ledning där 
strukturerad intervju utfördes, se bilaga 4.  De ostrukturerade intervjuerna har utgått från figur 
1 och tagit med aspekter från SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och 
berört hållbarhet för Palliativt centrum. Intervjuerna har spelats in och transkriberats.  
Urvalet av informanter har gjorts med tanke på att höra utförare av aktiviteter och 
prestationer, målgrupp till prestationer och möjliggörare till att skapa effekt, men även att 
tillse att höra alla medverkande i centrumorganisationen. Urvalet av informanter har skett med 
stöd ifrån centrumledningen utifrån de aktiviteter och prestationer som har utförts inom 
projektet under projekttiden.  
 
 
 
 
 

Aktivitet Prestation Effekt

Direkt målgrupp

Indirekt målgrupp

Palliativt centrum

Externa	faktorer och aktörer

Slutmål
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Tabell 1. Tabell över datainsamlingen 2014–2017 

År Källor Informanter  Intervjuguide 
2014  Målinventering 1 medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS)  
1 programansvarig 
1 huvudman 
1 klinisk representant i 
projektets arbetsgrupp 

Fysiska intervjuer Bilaga 1 

2015 Tematräffsdeltagare 
kommuner  

9 undersköterskor 
2 enhetschefer 
1 biståndshandläggare 
1 sjukgymnast 
2 sjuksköterskor 
 

Gruppintervjuer,  Bilaga 2 

2015 Tematräffsledare 
 

4 kommuner 
1 landstinget 

Fysiska intervjuer Bilaga 2 

2015 Utbildning  1 programansvarig 
sjuksköterska grund 

Telefonintervju Bilaga 2 

2015, 
2017 

Enhetschefer 2 kommun Fysisk respektive 
telefonintervju 

Bilaga 2 

2015 -
2017 

Press Lokaltidningar Sökning 2010 - 2017  

2014 - 
2017 

Möten, dokument centrumledning, 
projektdokument, 

  

2017 Politiker, externa aktörer 1 ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

Telefonintervju Bilaga 3 

2017 Tematräffsdeltagare 
sjukvård 

6 sjuksköterskor,  
3 undersköterskor,  
1 rådgivningsteam 

Gruppintervju, 
telefonintervju 

Bilaga 2 

2017 Arbetsgrupp 9 forskning, utbildning 
4 klinik 

Fysiska respektive 
telefonintervjuer 

Bilaga 3 

2017 Strategiråd 7  Fysiska respektive 
telefonintervjuer 

Bilaga 3 

2017 Centrumledning 2 Fysisk intervju Bilaga 3 
2017 Utbildning  1 programansvarig 

sjuksköterska grund 
Telefonintervju Bilaga 3 

2017 Kommun, indirekt 
målgrupp 

6 medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

Telefonintervjuer Bilaga 3 

2017 Ledning från huvudman 
och universitetsledning 

1 Region Kronoberg,  
1 Linnéuniversitetet 

Telefonintervjuer Bilaga 4 

 
Resultat 
Resultatdelen återges utifrån de målområden följeforskningen hade att värdera, dvs 
övergripande prestationer och effekter, om Palliativt centrums organisation och metoder ger 
en hållbar utveckling och om resultatet av projektet integrerats och bidrar till strategisk 
påverkan i den regionala palliativa kontexten.  
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Övergripande prestationer och effekter  

Palliativt centrum hade vid projektstart tre verksamhetsområden: klinisk utveckling, 
utbildning och forskning. Under projektets gång utvecklades en fjärde verksamhet inom 
folkbildning.  
 
En strategiskt viktig effekt av projektets övergripande resultat är den fortsatta finansieringen 
som har beviljats för en ny fem-årsperiod. Palliativt centrum har övergripande presterat: att ge 
personal inom vården och omsorgen i Kronobergs län ett grundligt kunskapslyft inom 
palliativ vård; att projektet har stärkt inslag av palliativ vård inom grundutbildnings-, 
avancerad utbildnings- och forskningsnivå för sjuksköterskor; att kunskapen om palliativ vård 
har integrerats inom specialistutbildningen för undersköterskor i Kronobergs län och att 
samtalskurs för ST-läkare i landstinget i Kronoberg i det svåra samtalet, har genomförts.  

	
Klinisk	utveckling		
Personal och chefer inom landsting och kommuner har alla gett positiv feedback till det 
kunskapslyft tematräffarna har inneburit. Tematräffarna är den insats som projektet har utfört 
som alla informanter nämner som den stora insatsen projektet genomfört. Ungefär 1200 
personer inom kommuners och landstingets vård och omsorg har deltagit i tematräffar. Denna 
insats har skapat samverkan mellan projektet, Region Kronoberg och kommunerna i 
Kronobergs län och utvecklats och genomförts i ett samskapande kontext.  
 
Palliativt centrum har lagt stor del av sina resurser på att uppnå målet att utbilda all berörd 
personal i palliativ vård. Tematräffar innehöll resurskrävande aktiviteter förutom 
genomförandet, såsom: förankring ute i kommunerna och sjukvården, samverkan i planering 
av tematräffarna mellan verksamhet och projekt och samskapandet mellan kliniker, forskare, 
pedagoger, patienter och närstående vid utvecklingen av utbildningspaket och metodik. Alla i 
Palliativt centrums arbetsgrupp har varit delaktiga i utvecklingen och genomförandet av 
tematräffarna. 
 
Målet med ”all personal” har inte uppnåtts men arbetet är på god väg. Alla kommuner har 
initierat tematräffar; flera av dem har låtit all sin personal medverka i tematräffar och några av 
kommunerna har tagit ansvar att i egen regi hålla utbildningstillfällen. Inom sjukvården har 
man genomfört tematräffar inom många olika kliniker.  
 
Framtagningen av utbildningspaketet och metoden har skett i ett samskapande mellan 
personal och chefer inom sjukvården och kommuner, kliniker, forskare och pedagoger och i 
start av projektet också tillsammans med patienter och närstående. Kvaliteten har säkrats 
genom kontinuerlig feedback från tematräffsledare, utvärdering efter tematräffarna och 
uppdatering med nya forskningsrön. Utbildningspaketet har uppdaterats några gånger under 
projekttiden och metoden att genomföra tematräffar i form av studiecirklar har gett möjlighet 
att variera träffarna efter deltagarnas behov. Metoden ger också stöd för hållbarhet ute i 
verksamheterna genom att kommuner och sjukvård utser egna tematräffsledare som utbildas 
för att fortsättningsvis i egen regi genomföra tematräffar ute i verksamheten. Palliativt 
centrum har, efter genomförda tematräffar, förhoppning om att personal initierar 
förbättringsarbeten ute i verksamheten. Fortsatt stöttning inom aktiviteten tematräffar sker 
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från Palliativt centrum i form av coaching, möten med tematräffsledare, förvaltning och 
vidareutveckling av utbildningspaket.  
 
Resultat	från	informanter	-	deltagare	på	tematräffar	inom	kommuner 
Alla informanter inom kommunerna uttryckte att tematräffarna har varit givande och att de 
flesta känt behov av mer kunskap om palliativ vård. Behovet skilde sig dock då det i vissa fall 
fanns behov av mer kunskap och i andra fall behov av att få tid för samtal över 
professionsgränser runt verksamhetens palliativa vård, att få reflektera och ”lätta på ventilen” 
och att som en informant uttryckte, att det är ”viktigt att alla förstår att palliativ vård är en 
väldigt aktiv vård.”.  
Tematräffarna har gett informanterna ny kunskap och perspektiv och oavsett om de upplevde 
att kunskapen inte var ny så bekräftade de eller kompletterade de sin kunskap i samspel med 
andra personer, annan personal och andra professioner. Informanterna uttryckte att de 
upplevde att det är en styrka att all personal har fått samma kunskap och att det kommer att ge 
samsyn om palliativ vård i hela länet. Blandade grupper gällande profession och 
enheter/avdelningar sågs som mycket positivt - att man för förståelse för andras perspektiv 
och vad var och en kan stödja med. De flesta informanterna uttryckte att de saknade närvaro 
av läkare under tematräffarna – ”utan läkare kommer ingen förändring att ske”. Några 
informanter uttryckte att tematräffsutbildningen var för tidskrävande, en annan informant 
nämnde att behovet är starkt då ”vi lägger oerhört stort ansvar på undersköterskorna”. 
 
Flera informanter var skeptiska angående den egna verksamhetens vilja eller kunskap att ta 
till vara och omsätta denna nya kunskapen hos sin personal i verksamheten. Några 
informanter påtalade att ingen förändring hade skett efter tematräffarna och någon informant 
uttryckte behov av att följa upp i arbetsgrupper och att det är viktigt att den nya kunskapen 
integreras i verksamheten. Informanterna uttryckte att det var svårt att se effekt. Förhoppning 
finns att dessa tematräffar och det lokala arbetet som sker runt palliativ vårdplan skall ge 
synergieffekt och att tematräffarna blir ett planerat led i verksamhetens förbättringsarbete.  
 
Personliga förändringar har skett genom att intresset och synen på palliativ vård har generellt 
sett ökat. Flera informanter har märkt personlig förändring, att de hade blivit mer säkra i sina 
roller i samtal med patient och närstående, att de vågar prata om existentiella frågor, att de 
inte ”konsulterar” andra professioner utan känner att de kan samverkar med dem, att en 
profession såsom sjukgymnast kan göra saker inom palliativ vård för typ smärta och att det är 
viktigt att använda instrument för smärtskattning och att registrera i palliativregistret. 
Informanterna inom professionen undersköterska påtalade att de sällan får se statistik från 
palliativregistret eller Senior Alert men nu vet att det finns och kan fråga efter det och att de 
nu oftare använder instrument för smärtskattning. De vet också hur de bättre ska bemöta 
frågor från patienter och anhöriga och att kunna besvara vad palliativ vård är. Idag upplevs 
ordet palliativ ofta som skrämmande för patienter och närstående.  
 
Några informanter inom profession sjuksköterska nämner att de hade fått nya tankar om att ta 
med all personal runt patienten när rådgivningsteamet kommer eller när anhöriga önskar träffa 
personal och att de också sett förändring att hemtjänsten är mer intresserade av att få vara med 
när palliativa rådgivningsteamet kommer och några informanter från profession enhetschef 
påtalade att de tydligare hade förstått behovet av handledning och diskussion av patientfall för 
personal som tidigare inte har haft den möjligheten 
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Resultat	från	informanter	-	deltagare	på	tematräffar	inom	sjukvården	
Informanterna inom sjukvården uttryckte att tematräffarna med dess upplägg hade varit bra 
och alla såg positivt på blandade grupper gällande profession och avdelningar men att läkare 
saknades vid de flesta tematräffarna. En informant som hade en läkare med i sin 
tematräffsutbildning uttryckte att det blev en helt annan diskussion och ett annat tänk, i 
positiv mening. Alla informanterna tryckte på vikten av att kunna diskutera palliativt synsätt 
med alla professioner; att det är viktigt att höra andra professioners perspektiv, att det beslut 
som man ser som dumt från sitt perspektiv kan ändras då man hör vilket underlag till exempel 
en läkare har haft att ta beslutet utifrån. Ju mer samverkan och diskussion som förekommer 
inom och utom avdelningen kommer att främja och ge patienten nytta. Några informanter 
nämnde att städare, som ofta vistas nära patienter med palliativ vård, också skulle behöva få 
kunskap om palliativt synsätt. 
 
Informanterna upplevde att undervisningsmaterialet var bra och lättläst och uppskattade och 
fann det väldigt nyttigt att få ut artiklar att läsa – att det sådde små tankefrön. Flera 
informanter påtalade att det är av stor betydelse vem som är tematräffsledare, att ledaren 
måste kunna få igång diskussionen i gruppen och styra den rätt. Flera informanter menar att 
om tematräffar bygger på frivillighet så ”blir det bara för de som redan är frälsta”. 
Flera informanter tyckte att tematräffarna kändes som de handledningstillfällen och 
diskussion i grupp de annars har. Dock upplever de att det alltid finns behov av att få prata av 
sig, diskutera fall och få förståelse för varandras perspektiv. Tematräffarna sågs som ett bra 
komplement till deras handledningstillfällen.  
 
En informant som jobbar med palliativa rådgivningsteamet hade märkt effekt av tematräffarna 
ute i kommunerna genom att personal tänker annorlunda, har mer kunskap, ställer mer frågor 
och att de kan se att en patient som inte har cancer också kan vara i behov av palliativ vård. 
Andra effekter som nämns av några informanter är att de upplevde att de efter tematräffarna 
vågar leda svåra samtal, att de har blivit bekräftade att de jobbar rätt, har förstått att vidga och 
fokusera mer på närstående än vad de annars har gjort, och då, i och med närstående, inte bara 
ser vuxna och barn utan även unga vuxna. Några informanter uttryckte att de hade fått ny 
insikt och nya perspektiv av diskussionerna under tematräffarna och att de hade börjat tänka 
på att patienterna vill ha det olika och att de hade fått kunskap om att hoppet förändras hos 
patienterna. Informanterna uttryckte även att de hade fått näring att göra arbetet roligt och att 
sprida att det inte bara är cancer som är ihopkopplat med palliativ vård utan även demens, 
kolpatienter, hjärtsvikt och ALS.  
 

Resultat	från	informanter	-	de	medicinskt	ansvariga	sjuksköterskorna	(MAS)	
Ingen informant bland MAS:arna hade medverkat i någon tematräffsutbildning men alla var 
mer eller mindre informerade om de tematräffsutbildningar som hade skett. Några 
informanter påtalade att de själva och personalen inom kommunen var positiva till tematräffar 
i studiecirkelformat och att materialet var bra. En informant önskade dock att 
utbildningspaketet hade varit en mix mellan handfast kompetens och teori med diskussioner 
runt existentiella frågor. En informant upplevde att behovet finns för kunskapslyft runt 
palliativ vård men att det är mycket som skall in i vården och att tematräffar då skulle behöva 
ges i kortare version eller delvis i digital form som en annan informant föreslog.  
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Andra informanter tryckte på att hög omsättning av personal och chefer inom kommunerna 
gör det än mer viktigt att kontinuerligt kunna erbjuda kompetenslyft, att det är viktigt för 
personalen som jobbar inom hemtjänst, hemsjukvård att ha handlingsberedskap, att vara 
förberedda och trygga att bemöta, hänvisa till och svara på känsliga frågor från patient, 
brukare och/eller närstående och att det är viktigt att även kunna besvara frågor från 
allmänheten om palliativ vård.  
 
Flera informanter hade hört att många enheter inom kommunerna var väldigt nöjda med 
tematräffarna medan en informant även hade hört att vissa enheter inte valt rätt person som 
tematräffsledare och att det hade påverkat kvaliteten. Informanten tryckte på att det är väldigt 
viktigt att välja rätt tematräffsledare. En informant såg att tematräffarna kanske hade gett 
personlig effekt men ännu inte för verksamheten eller hela kommunen. 

Resultat	från	informanterna	-	arbetsgrupp	
Tematräffarna ansågs av några informanter inom palliativa centrumets arbetsgrupp som den 
mest samskapande aktiviteten inom Palliativt centrum. Generellt hade alla informanterna bara 
hört positiva återkopplingar om tematräffarna från personal men att de var på det klara med 
att även om personalen är positiv så är det svårt för dem att få tid att medverka i 
tematräffsutbildningarna. Majoriteten av cheferna i kommunerna hade gett positiv 
återkoppling men vissa av dem tyckte att de redan har en bra palliativ vård vilket gör det svårt 
att ”sälja in” tematräffar och behovet av mer kunskap.  
 
Få läkare har gått på tematräffar, mycket beroende på resursbrist inom vården. Några 
informanter nämnde att när läkare var med vid någon tematräff så deltog de dock sällan i 
diskussionen. En informant ansåg att man måste förändra tematräffarna att blir mer korta 
insatser för att möjliggöra att all personal kan få tid att gå.  
Flera informanter hade fått positiv feedback att tematräffsutbildningspaketet hade upplevts 
som bra och lättläst och kände själva att genomförandet som studiecirkel medför att materialet 
är flexibelt och lätt att ändra utefter behov. Informanterna hade hört från deltagarna att 
tematräffarna hade skapat medvetenhet att tänka palliativ vård och att några deltagare hade 
fått bekräftat att de ger en bra palliativ vård. Några informanter upplevde även att de på 
tematräffsledarmöten hade fått väldigt positiva reflektioner från tematräffsledarna från 
verksamheterna att de upplever att de tillsammans med forskare, pedagoger och kliniker lär av 
varandra.  
Utvärderingsenkät har använts efter tematräffarna och tillsammans med ett forskningsprojekt i 
Lund skall Palliativt centrum utvärdera effekten av tematräffarna. Informanterna menar att 
ledningsorganisationen i kommunerna påverkar vilken effekt det har blivit och att chefer på 
högre nivå kanske inte jobbar för att påverka och stötta de som har gått tematräffarna att föra 
in kunskapen i verksamheten. Några informanter hade dock fått känslan av eller vet att de 
som hade gått tematräffar inom några kommuner startat upp förbättringsarbeten på enheter, 
medan en annan informant ansåg att det är för tidigt att säga om verksamheterna har 
genomfört specifika förbättringsarbeten. En informant önskade att tematräffarna hade gett 
effekten att det hade initierats samtal på enheterna såsom ”hur jobbar vi med palliativ vård?”, 
”hur ska vi förbättra oss?” - det skulle komma patienten till gagn menade informanten.  
 
De effekter som informanterna annars hört var personliga effekter hos personal, förändrade 
rutiner utifrån patientens behov, personal som hade blivit bättre på att använda instrument vid 
smärtskattning, personal som hade blivit bättre på att involvera undersköterskor i 
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brytpunktssamtal och personal som hade blivit bättre på att se de dementa patienterna som 
personer. En informant från palliativa rådgivningsteamet kände av effekten på personal hos de 
kommunerna som hade startat upp med tematräffar tidigt i projektet och menade att det där nu 
finns en kultur att runt ”palliativa patienter” så är personalen mer ”på tårna”. Informanten 
menade att detta kan bero på tematräffar eller palliativa rådgivningsteamets arbete i en 
synergi.  
 

Utbildning		
Projektet hade stärkt inslag om palliativ vård inom sjuksköterskors utbildning på alla nivåer, 
dvs. på grund-, avancerad och forskningsnivå men även utvecklat kurser och/eller 
föreläsningar för andra professioner såsom läkare och undersköterskor.  
 
Några informanter från arbetsgruppen uttryckte att de hade en bra känsla av att kompetensen 
om palliativ vård hos sjuksköterskor på grundnivå har ökat men att de hade önskat att få in en 
obligatorisk kurs om palliativ vård i sjuksköterskornas grundutbildning. Informanterna hade 
stor förhoppning om att de diskussioner de hade haft med programansvariga under 
projekttiden har väckt tankar om att i framtiden koppla fler ämnen och aktiviteter inom 
grundutbildningen mot palliativ vård och att långsiktigt få en obligatorisk kurs. För att skapa 
en röd tråd om palliativ vård i grundutbildningen har det inom projekttiden bland annat 
arrangerats en palliativ utbildningsdag och hållits föreläsningar om palliativ vård inom 
grundutbildningen. Det finns också en permanent valbar kurs om palliativ vård på grundnivå 
och på den kursen hade informanterna upplevt ett ökat söktryck från studenter men även från 
yrkesverksamma sjuksköterskor, vilket informanterna såg som ett gott tecken på att behovet 
av kunskap om palliativ vård finns ute i verksamheterna. Informanterna från arbetsgruppen 
hade även sett effekt hos studenter vid insatser om palliativ vård i case och 
examinationsuppgifter som ingår i grundutbildningen. Detta gav förhoppning att 
sjuksköterskestudenter framåt vill ha mer kunskap om palliativ vård.  
 
En informant från arbetsgruppen nämnde att det tagits fram underlag för dokumentation för 
brytpunktssamtal som blivit till en mall som hade integrerats in i journalen och som används 
av läkare. Dock hade ännu ingen effekt synts i palliativregistret med koppling till denna 
förändring. Informanten nämnde även att det hade tagits fram samtalskurser om det 
nödvändiga samtalet för läkare tillsammans med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och att 
det arbetet är kopplat till ett internationellt forskningsprojekt. Samtalsträning hade genomförts 
med ST-läkare i Kronoberg och kommer vidare att leda till samtalsträning med 
specialistläkare i Kronoberg. 
	
Palliativt centrum hade vid Vård och omsorgscollege, där specialistutbildning av 
undersköterskor erbjuds, gett alla lärare ett kunskapslyft i form av en föreläsning om palliativt 
synsätt som de vidare skall integrera i utbildning av specialistundersköterskor. Flera 
informanter från arbetsgruppen såg ett högt värde på detta då undersköterskor har en kort 
utbildning men mycket ansvar gällande palliativ vård ute i verksamheterna. 
 
Resultat	från	informanter	-	programansvariga	för	grundutbildning	sjuksköterskor	
Informanterna bland programansvariga för grundutbildning av sjuksköterskor var positiva till 
att ta in delar av palliativ vård in i sjuksköterskornas grundutbildning men såg att det finns 
svårigheter att prioritera vilka av alla områden inom vård och omsorg som skall tas in i 
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programmet. Det är en lång process och ”om något skall in skall något annat ut”. 
Informanterna såg dock positivt på att integrera delar av palliativt synsätt in i programmet 
under de övergripande rubriker på kurser som möjliggör detta. Informanterna såg dock det 
svårt att öronmärka 7,5 poäng för palliativ vård.  
 
Forskning 
Avseende forskning har ett 40-tal vetenskapliga artiklar från projektet publicerats i 
internationella publikationer, presenterats på konferenser och gett ny kunskap om palliativ 
vård. Samverkan med nationella och internationella forskningsnätverk har skapats och flera 
ansökningar om externa medel har skrivits. Ett utvärderingsinstrument har vidareutvecklats, 
och används för att utvärdera tematräffarna i projektets samarbete med Palliativt 
Utvecklingscentrum i Lund.  
 
Forskningen är grundplattformen i Palliativt centrum, för att tillse kunskap och kvalitet i de 
aktiviteter som planeras och långsiktigt förbättra palliativ vård. Forskningsprogrammet Att 
leva ett värdigt liv har strategi att iterativt under projekttiden omsätta forskningsresultat i den 
kliniska verksamheten. Fokus har varit kliniknära forskning men även att beforska områden 
som inte tidigare varit beforskade inom palliativ vård.  
 
Informanter ur arbetsgruppen menade att de under projekttiden inte hade hunnit implementera 
tankesätt och resultat från forskningen ute i verksamheterna som planerat. Informanterna 
uttrycker att detta till stor del beror på att det finns en mättnadskänsla hos 
mottagarverksamheterna, dvs att verksamheterna inte hade resurser och tid. Ansökningar 
skrevs för att säkra finansiering och ge möjlighet för de verksamheter att medverka som har 
intresse för implementering. Informanterna menade att samskapa är en viktig men omständlig 
process, att utan finansiering så kommer samskapningen inte att bestå och att det också finns 
en vård som saknar personal. Samtidigt efterlyste några informanter att det kontinuerligt 
behöver ges feedback på forskningsresultat till den kliniska verksamheten, så att de inom 
verksamheten får reflektera över sin egen situation, utifrån den data de har gett till 
forskningen.  
 
Några informanter hade synpunkter på att forskningen tar mycket tid och att forskning 
påbörjades för sent i projektet för att nå planerade mål. En annan informant ansåg att projektet 
inte hade nyttjat sina forskningsresurser på ett optimalt sätt, att arbetet med tematräffarna tagit 
för mycket resurser.  
 
Folkbildning 
Ett fjärde ben om folkbildning formades under projekttiden för att skapa diskussion och 
reflektion om palliativ vård med allmänheten. Aktiviteter såsom föreläsningar dag- och 
kvällstid, en allmänhetens vecka, öppna posterutställningar m.m. har skett. Palliativt centrum 
hade dock svårt att nå ut och få deltagare till aktiviteterna.  
 
Enligt informanterna från palliativa rådgivningsteamet så upplevde de att patienter eller 
närstående ofta säger att själva namnet palliativ ger dem ”en smäll” och att de som personal 
skulle behöva ökad kunskap om palliativ vård ute hos allmänheten, så att de lättare kan ha en 
konstruktiv diskussion med patienter och närstående. Informanterna nämnde också att 
palliativ vård ofta ses som cancerpatienter för de flesta invånarna. Några informanter nämnde 
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känslan av att lite ha misslyckats att samskapa fullt ut med patienter och anhöriga i projektet 
och att det även var svårt att få allmänheten att komma och lyssna på palliativa aktiviteter. 
 
Lokaltidningar i Kalmar och Kronoberg län har de senaste åren rapporterat mer positivt om 
den palliativa vården. Inom den sökning som skedde med sökordet ”palliativ vård” perioden 
1/1 2010 – 1/11 2017 i arkiv hos fyra lokaltidningar dvs Smålandsposten, Smålänningen, 
Barometern och Östra Småland fann vi tendenser till att begreppet palliativ vård hade 
värderats annorlunda inom projektets tidsperiod. De första åren, 2010–2013, följdes ordet 
palliativ vård ofta av beskrivningen vård i livets slutskede som ger en allmän negativ klang 
om den palliativa vården. Tidningarna rapporterade om att sjuka felbehandlas, personal 
behöver utbildas och vårdens kvalité varierar beroende på var man bor. Vissa patienter som är 
i behov av långvarig palliativ vård prioriteras bort och får inte hjälp på grund av resursbrist. 
De senaste åren, 2014–2017, har den palliativa vården i Kronobergs och Kalmar län beskrivits 
som mer positiv och tidningarna skriver allt oftare att palliativ vård inte alltid innebär slutet, 
utan att man kan få behandling och må ganska bra under flera års tid. De senaste åren har det 
också skrivits mer om att man med hjälp av palliativ vård kan få en bra och meningsfull sista 
tid i livet. 
 

Övrigt	
Centrumledningen har under projektets sista år arbetat med den fortsatta finansieringsfrågan 
vilket gett positiv effekt i form av förnyat förtroende ifrån projektets huvudmän och 
finansiärer som upplever att projektet har presterat och varit väldokumenterat, skapat 
samverkan och visat på resultat.  
 

Resultat	från	informanter	-	ledning	
De resultat som har skett inom Palliativt centrum från universitetets vy är enligt informant 
från universitetet förbättrade utbildningsinsatser för yrkesgrupper inom palliativ vård, att 
klinisk verksamhet och forskning interagerar för att skapa större kunskap om hur palliativ 
vård kan utvecklas och att inte minst ge kunskap om hur samverkansprojekt med omgivande 
samhället kan skapa värde både inom och utanför universitetet. Informanten uttryckte det som 
att ”För alla de här nivåerna…har det varit ett väldigt lyckosamt projekt”.  
 
Informanten från Region Kronoberg hälso- och sjukvård uttryckte att projektet har gett fokus 
på palliativ vård, hur patientens smärta ska hanteras, på att registrera i palliativregistret och att 
göra en stor insats att utbilda personal inom landsting och kommuner. Effekten på 
kunskapslyft i kommunen märktes som att hemtjänst tydligare vet när man ska påkalla 
uppmärksamhet för att få läkares eller sjuksköterskors bedömning för hjälp till patienter.  
Informanten nämner även att Palliativt centrum har gett synergieffekt med palliativa 
rådgivningsteamet som finns i regionen och med det arbete som har löpt parallellt om Bättre 
liv för sjuka äldre. Detta tillsammans har medfört att sjuksköterskor ute inom hemsjukvård 
har beredskap och kunskap som har betydelse för patienten att kunna vårdas i hemmet. 
Informanten nämner även att projektet i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund 
tagit fram utbildningsinsats för ST-läkare om det svåra samtalet som även är planerat att 
fortsätta ges för specialistläkare. Ett icke förväntat resultat för informanten var folkbildningen 
- ”landstinget jobbar med personcentrerad vård och då behöver vi mottagare som vet att det 
finns bra hjälp att få”, folkbildningsbenet känns bra menar informanten.  
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Värdera om Palliativt centrum, dess organisation och metoder ger en hållbar 
utveckling. 

Projektet har inte tydligt under projekttiden arbetat för att för att skapa en permanent hållbar 
utveckling för ett Palliativt centrum.  
 
Resultat	från	informanter	-	ledning 
Informanterna uttryckte att om Palliativt centrums verksamhet ska bli hållbar måste 
samverkan mellan regionen, kommunerna och universitet ske och att det nu med den förnyade 
finansieringen tagits ett strategiskt steg att under nästa femårsperiod gemensamt planera för 
att arbeta för att få Palliativt centrum som en permanent verksamhet. I denna samverkan är det 
viktigt att alla parter tar ansvar för olika delar. Universitetet har ansvar för 
kunskapsutveckling, kvalitet i utbildning och forskning medan regionen och kommunerna har 
ansvar för de praktikinriktade förbättringsarbetena.  
 
En informant påpekade vikten av att Palliativt centrum är lyhört och jobbar långsiktigt med att 
driva frågan palliativ vård, fortsätta påverka utbildning, fortsätta fortbilda och fortsätta sprida 
folkbildning men även samverka med regionen och kommunerna om vilka mål som skall 
uppnås för att skapa en god palliativ vård. En informant nämner att det är viktigt att Palliativt 
centrum fortsättningsvis kan visa på resultat som ger nytta och att nyttan motsvaras av 
kostnaden. En kritisk framgångsfaktor är att rekrytera bra resurser, kompetens både på den 
kliniska sidan och på forskningssidan och att kunna bibehålla utveckling och nyfikenhet i 
projektet. En informant föreslog att projektet kanske behöver bli mer innovativt i att tillse att 
resurserna räcker lite längre. 
 
Resultat	från	informanter	-	politiken 
Den tillfrågade politikern hade inte information och kunskap om projektet och dess arbete och 
nämnde att palliativ vård inte heller hade varit uppe på nämndens agenda under de senaste två 
åren.  
 
Resultat	från	informanter	-	strategirådet 
Ingen informant inom centrumorganisationens strategiråd återgav någon tydlig beskrivning 
vilket uppdrag strategirådet har och någon informant nämnde att det kanske varit bättre att 
jobba som en styrgrupp närmare det operativa projektet. Kontinuiteten av representanter från 
kommunerna i strategirådet hade varit låg; förvaltningscheferna från kommunerna hade ofta 
bytts ut.  
 
Några informanter uttryckte att Palliativt centrum hade jobbat hårt med att förankra nära 
vården och omsorgen men för att ge hållbarhet och långsiktig överlevnad är det viktigt att 
även gå till de högre cheferna och politiken.  
 
En informant nämnde att det är svårt att få organisatoriskt lärande och att tematräffarna och 
den kunskap som hade getts inte hade ändrat verksamhetens struktur viket är nödvändigt för 
att få hållbarhet. Informanten ser att det idag är eldsjälar som områdeschefer som fixar att 
personal kan gå tematräffar vilket medför att alla inte ges lika möjlighet. En annan informant 
menade att modellen som hade använts för spridning av tematräffar är teoretiskt bra men att 
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det finns många stopp på vägen och att även den stora personalomsättningen ute i 
kommunerna ger problem gällande hållbarhet. 
En informant uttryckte att projektet var berömvärt och har en angelägen verksamhet men att 
det är organiskt växande med många starka eldsjälar med en kärnverksamhet som inte är helt 
tydlig.  
	
Resultat	från	informanter	-	de	medicinskt	ansvariga	sjuksköterskorna	(MAS)	
En informant från MAS:arna hade varit operativ inom projektet, övriga hade ingen eller lite 
koppling till projektet även om en informant uttryckte önskan om att vara mer involverad. Det 
fanns önskan från projektet att kommunerna skulle ha tagit större ansvar men informanten 
menade att det är svårt när ledare och chefer hela tiden byts ut inom kommunerna. Det finns 
inte heller någon kontinuitet i den gemensamma ledningsgruppen för samordning som finns 
för kommunerna och det påverkar också samsyn och hållbarhet på strategisk nivå. 
Samskapandet inom projektet har inte heller blivit det informanten hade hoppats på gällande 
patienter och närstående. 
 
Att genomföra fortsatta tematräffar är ett problem på grund av resurser och ekonomi menade 
flera informanter. Genomförandet beror på cheferna och vad som är prioriterat. Samtidigt så 
nämner några informanter att det är viktigt att tematräffarna inte blir en engångsföreteelse 
eftersom det behövs ett kontinuerligt fortsatt lärande med den rådande personalomsättningen. 
Många aspekter påverkar hållbarheten av interventionen ute i kommunerna. Några 
informanter kommer att föra tematräffar vidare i kommunens kompetensutvecklingsplaner 
men det görs inte lika lätt inom alla kommuner då varje kommun, beroende på storlek, jobbar 
utifrån olika tidsperspektiv med sina kompetensutvecklingsplaner. Andra aspekter som 
påverkar hållbarheten är avstånden mellan ledning och operativt arbete med skild ekonomi 
och prioriteringar samt att kommuner har olika personalgenomströmning på både chefsnivåer 
och operativ nivå.  
 
Flera stimulansmedel och förbättringsarbeten med närhet till palliativ vård har pågått och 
pågår inom kommunerna. Detta sågs av en informant som en möjlighet för Palliativt centrum 
att överbrygga eftersom de andra insatserna ofta är som isolerade öar. Socialstyrelsens 
uppdatering av nationella riktlinjer för palliativ vård trycker på att förbättringsarbeten behöver 
göras ute i vård och omsorg inom områden såsom fortbildning. ”Socialstyrelsen har höjt 
ribban hur utfallet ska se ut” påtalade en informant. Flera informanter såg det som viktigt med 
ständiga förbättringsarbeten och att följa upp progress via Senior Alert och Palliativregistret. 
 

Resultat	från	informanterna	-	arbetsgruppen	
Majoriteten av informanterna inom arbetsgruppen uttryckte sig mycket positivt om det 
arbetsklimat och den energi som arbetsgruppen hade. De flesta informanterna uttrycker att 
arbetsgruppen hade varit kompetent och kreativ och att kommunikationen i gruppen hade 
varit väldigt bra och att arbetsgruppen hade frekventa möten. Alla informanterna uttryckte att 
jobba i en grupp med forskare, pedagoger och kliniker har känts bra, att det är unikt och som 
en informant nämnde ”annars är det bara en vanlig forskargrupp”. Några informanter nämnde 
dock att Palliativt centrum måste organiseras för att bättre möjliggöra för kliniker att arbeta i 
projektet och att det skulle underlätta arbetet i arbetsgruppen att innefatta en större pragmatisk 
del, att göra det som praktiskt fungerar och inte alltid behöva bygga på teori. 
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Flera informanter pekade på vikten av eldsjälarna i projektet, operativa i projektet men även 
verksamma i mottagande verksamheter. Dessa eldsjälar har inom projektet åstadkommit 
viktiga kontakter och förankringar inom sjukvården och kommunerna. Informanterna påtalade 
önskan om mer knytning till patienter och närstående, knytning till palliativa 
rådgivningsteamet och några informanter skulle vilja knyta palliativa enheten i Kalmar till 
projektet.  
 
Några informanter nämnde att det ger en styrka att verka inom ett centrum och att det är 
lättare att nå ut till kliniker när man tillhör ett centrum där både forskare och kliniker finns 
och att det långsiktigt är viktigt att de som ansvarar och bedriver insatser inom Palliativt 
centrum är en mix av både kliniker och forskare för att främja interventioner av god kvalitet 
ute i vården. 
 
Det tar tid och är svårt att sprida kunskap, samskapa och att förankra och det är viktigt att 
använda resurser rätt och att hoppas på strukturella förändringar. Projektet har arbetat iterativt 
där personer och kompetens tas in efter hand utefter behov och de insatser som mottagande 
verksamheter kan ta emot. Flera informanter nämnde att de skulle vilja ha ett mer uppstyrt 
projekt och någon informant upplevde att man inte hade använt projektets resurser på ett 
optimalt sätt. De flesta i arbetsgruppen hade sjuksköterskebakgrund men som någon 
informant sa så beror det på att projektet från start skulle vara fokuserat på sjuksköterskan 
som profession. Många informanter önskade flera professioner och kompetenser i 
arbetsgruppen, fler kliniker, fler från kommunverksamhet och även mer praktiker såsom 
verksamhetsutvecklare.  
 
Aktiviteterna inom tematräffsutbildningen har medfört en ett stort kunskapslyft för personal 
inom palliativ vård. Dock menade några informanter att verksamheterna och 
tematräffsledarna fortfarande behöver stöttning från Palliativt centrum, att spridning av 
kunskap och strukturella förbättringsarbeten inte sker i verksamheterna i den omfattning man 
hade hoppats på.  
 
En informant nämnde att det är viktigt att tänka på tillgänglighet för de intressenter Palliativt 
centrum vill vända sig till. En informativ hemsida skulle behövas där Palliativt centrum 
kommunicerar vad det står för och vad man gör och som man som medverkare i Palliativt 
center kan hänvisa till vid nya kontakter. 

 

Finns det möjliga långsiktiga effekter i den regionala palliativa kontexten, dvs 
har resultatet av projektet integrerats och bidrar till strategisk påverkan? 

Integrering tolkas här som införande och användning av ny kunskap i mottagande 
verksamheter och samhälle, och strategisk påverkan att projektet påverkat verksamheternas 
och samhällets ledning/styrning och deras långsiktiga planer att nå en god palliativ vård för 
regionens invånare.  
 
Politiker inom regionen hade inte märkt någon påverkan av projektet på politiken under 
projekttiden.  
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Informanter från ledningen uttrycker att projektet har gett fokus på palliativ vård och att 
förnyat besked om finansiering är ett strategiskt steg att skapa ett Palliativ centrum med 
permanent verksamhet som genom samverkan och ett samskapande mellan forskning och 
klinisk verksamhet kan skapa större kunskap om hur palliativ vård kan utvecklas och 
integreras i vård och omsorg.   

 

Diskussion 
Följeforskningen fann att projektet Palliativt centrum för samskapad vård har genomfört 
insatser som stärkt olika yrkesroller och personal inom vård och omsorg att kunna ge patienter 
en god palliativ vård. Insatser som skett har varit ett omfattande kunskapslyft ute i 
verksamheterna i form av tematräffar, förstärkt utbildningen inom yrkesprofession med 
palliativa inslag för sjuksköterskor och undersköterskor och utvecklat samtalskurser inom det 
svåra samtalet för läkare. Detta har tillsammans med forskning inom Palliativt centrum 
väsentligen uppfyllt målet för projektet, men för en hållbar utveckling av de insatser och 
effekter som utförts och fåtts, och för Palliativt centrum som verksamhet, behövs fortsatt 
arbete ske, bland annat inom implementering av interventioner i verksamheterna men även för 
ett samverkansprojekt, ett mer aktivt ägarskap från mottagarverksamheterna, dvs här 
verksamheterna inom vård och omsorg. 
 

Prestationer	och	effekter	
Tematräffarna har på bred front engagerat, skapat intresse och gett samsyn om palliativ vård i 
länet, underlättat diskussion om existentiella frågor, stärkt och gett möjlighet för främst 
undersköterskor, att känna sig delaktiga i en palliativ vård. Tematräffar har gett vård och 
omsorgspersonal personliga effekter och till viss del även gett effekt på arbetsprocesser, 
dokumentation och på samarbetet mellan personal runt patient. Mer användning av instrument 
för smärtskattning, brytpunktssamtal och registrering i Palliativregistret, nämns. Det finns 
dock utrymme för tolkning vilken effekt som har uppstått av vilken orsak men den effekt 
deltagarna i tematräffarna personligen fått och märkt av är framträdande. Gällande effekter på 
processer och dokumentation finns osäkerhet om tematräffarna enskilt gett effekt då 
synergieffekter kan ha skett med andra insatser som ägt rum under samma tidsperiod 
avseende samma patientgrupper. Resultat från följeforskningen kan tydas att personal ute i 
kommunerna haft mer nytta av det kunskapslyft tematräffarna har gett än vad personal inom 
sjukvården har uttryckt. Skillnaden kan bero på personlig kunskapsnivå inför tematräffarna 
men även, vad det gäller effekt på arbetsprocesser, att patienterna bor inom kommunernas 
vård och omsorg medan patient inom sjukvården stannar kortare tid.  
 
Projektet har trots utgångspunkt från ett palliativt centrum med fokus på 
sjuksköterskeutbildningen, även gett nytta för andra yrkesprofessioner verksamma inom 
palliativ vård. Följeforskningen visar att undersköterskor arbetar nära patienterna och har nära 
kontakt med anhöriga och har därmed ett stort ansvar som inte rimmar med den kunskap de 
har från sin utbildning. Detta har initierat att projektet har tagit fram föreläsning om palliativ 
vård anpassad för specialistundersköterskor. Palliativt centrum har även utfört insatser för 
läkare genom dokumentation av brytpunktssamtal integrerat i journal och samtalskurser om 
det svåra samtalet.  
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Metod		
Projektet Palliativt centrum för samskapad vård har i sitt namn att jobba för samskapad vård 
vilket i hög grad har gjorts inom aktiviteten tematräffar. Svårigheter under projekttiden, har 
varit att få till ett kontinuerligt samskapande med patienter och anhöriga. Följeforskningen 
visar att samverkan och samskapande är mycket tids- och resurskrävande, men viktigt. Att 
utvecklingen av tematräffarna har inneburit resurskrävande insatser innebar att prioritering 
behövde göras, att alla i arbetsgruppen fått fokusera och jobba med tematräffar under en 
längre period. Detta har åsamkat att andra mål inte har uppnåtts fullt ut, till exempel har 
forskningen inte fått den tid som hade behövts enligt plan, och har inte varit så synlig och 
implementerat resultat i den omfattning som hade önskats inom den kliniska verksamheten. 
Denna prioritering som gjordes, skulle dock kunna ha medfört att förnyat stöd har beviljats 
för en ytterligare femårsperiod. 
 
Projektet har arbetat iterativt och dynamiskt, med en arbetsgrupp bestående av forskare, 
pedagoger och kliniker, att utifrån ett lärande och ständig reflektion under arbetets gång, valt 
aktiviteter och kompetens att ta in efter hand och efter behov. Följeforskningen visar önskan 
om ett mer uppstyrt projekt men kan tänka att projektet med flexibelt arbetssätt, har skapat en 
god, bred kunskapsbank om palliativ vård i Kronobergs län. 
 
Projektets prestationer och den förändring det har skapat är inte linjärt eller lika överallt. 
Tematräffarna och dess metod hade förhoppningen att skapa hållbara effekter genom 
förbättringsarbeten ute i verksamheterna efter tematräffarna, men följeforskningen visar att 
det kräver bredare förankring och ett aktivt ägarskap hos mottagarverksamheten för att uppnå 
detta. Verksamheterna har varit positiva att genomföra tematräffarna och har trots detta haft 
svårigheter att kunna ge sin personal tid att medverka i tematräffarna. Följeforskningen visar 
att kunskap och beslut sällan är integrerade i en struktur utan försvinner med personer vilket 
gör att hållbarhet är svårt att få när mottagande verksamheter har hög personalomsättning 
även på chefs/ledarnivå. Fortfarande behövs stöd från Palliativt centrum till tematräffsledare 
och förvaltning av utbildningspaket och metod. Tematräffarna använder studiecirkelformat 
som metod där alla bidrar i diskussioner till kunskapsprocessen. Följeforskningen ser att en 
möjlig utveckling av metod skulle kunna vara att använda ett utvecklingsinriktat lärande för 
att addera kunskap som närmar sig förbättringsarbeten (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003; 
Ellström & Hultman, 2004). 
 

Hållbarhet	
Palliativt centrum har under fem år jobbat mot ambitiösa mål. För att få långsiktiga hållbara 
effekter måste arbetet fortsätta, visa på att resultat och kunskap som kan omsättas ute i klinisk 
verksamhet och då komma patienter och närstående till gagn. Följeforskningen visar att 
projektet har lagt mycket tid och resurser på att förankra projektet i kommunerna och inom 
sjukvård men att förankring hos högre chefer och politiker saknas och att fler informanter som 
deltagit på tematräffar ställer sig skeptiska till att deras ledning har den vilja och möjlighet 
som krävs för att ta till vara och omsätta den nya kunskapen hos sin personal. Det är viktigt 
för ett Palliativt centrum att komma upp på den politiska agendan och att om möjligt, koppla 
centrumets mål med andra insatser som äger rum mot samma patient/brukargrupp. Ett 
centrum och ett samskapat centrum kräver att alla parter, från ledning och neråt, investerar 
resurser och att det finns en gemensam plan. Följeforskningen visar att aktivt ägarskap finns 
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inom centrumledningen men inte fullt ut internt inom centrumorganisationen och i de 
mottagande organisationerna inom regionen och kommunerna.  
 
Projektet Palliativt centrum för samskapad vård har under projekttiden inte arbetat aktivt för 
att skapa ett centrum som regionen och kommunerna kan värdera nytta av, men med en 
förnyad finansiering under ytterligare fem år finns möjligheten att i samverkan med Region 
Kronoberg och Linnéuniversitetet skapa ett Palliativt centrum med en hållbar, önskad 
verksamhet. Följeforskningen visar att det finns önskan om kraftfullare knytning till patienter 
och närstående och att skapa knytning till Palliativa rådgivningsteamet och den palliativa 
enheten i Kalmar men också att det långsiktigt är viktigt att Palliativt centrum har en större 
mix av både kliniker och forskare för att främja interventioner av god kvalitet ute i vården. 
Största delen av centrumorganisationen har varit forskare och pedagoger. Man kan tänka sig 
att centrumledningen skulle få större kraft med ett delat ledningsansvar där kunskap och 
erfarenhet finns från både klinisk verksamhet och forskning. 
 

Strategisk	påverkan	
Följeforskningen kan inte visa på tydliga resultat om projektet påverkat strategiska frågor i 
regionen runt palliativ vård. Politiker inom hälso-och sjukvårdsnämnden har inte haft palliativ 
vård på sin agenda de senaste åren och de frågor som nämns i projektidén för Palliativt 
centrum, såsom komplementära metoder, hospiceverksamhet och behov av ett fysiskt 
palliativt centrum för samskapad vård, har inte diskuterats i någon synlig omfattning. Dessa 
frågor är dock, tillsammans med demografiska rapporter som framåt visar på en förändrad 
befolkningsstruktur med ett ökat antal äldre och därmed ett ökat behov av palliativ vård, 
strategiskt viktiga och ger anspråk på att mer kunskap och stöd behövs inom palliativ vård.  
 
Följeforskningen visar att informanter från ledning nämner att projektet satt palliativ vård i 
fokus och att det fortsatta finansieringsstödet från Familjen Kamprad Stiftelse, Region 
Kronoberg och Linnéuniversitetet ses som ett strategiskt steg som kan påverka den palliativa 
kontexten i regionen genom att ett fortsatt arbete sker i att skapa en permanent verksamhet för 
Palliativt centrum. 
 

Metod	-	följeforskning	
Följeforskningens resultat kan inte generaliseras gällande vilken effekt projektets insatser gett 
för personal, patienter och närstående. Följeforskningen har med stöd av programteori och 
teori om hållbar utveckling haft ett utifrånperspektiv och genomfört intervjuer som ger 
kvalitativa, tolkningsbara data. Följeforskningen har använt och utgått ifrån en linjär 
kausalitet, orsaksmekanism, och därigenom förenklat projektets omgivning gällande 
mottagare av prestationer, tid, plats och hur prestationen erhållits, vilket gör det svårt att tyda 
vilka faktorer som påverkat till vilken effekt.  
 
Resultat från följeforskningen tyder på att projektets insatser inte har spridits utanför 
projektet. Detta har medfört att urvalet och antalet informanter har varit begränsat. 
Följeforskningen har skett under projekttiden vilket gör det svårt att bedöma hållbara effekter. 
Effekter uppkommer efter en längre tid efter det att en förändring, intervention har skett, 
vilket gör att effekt ofta skall mätas efter flera år.  
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Slutsats 
 
Följeforskningen har visat att Palliativt centrum har genomfört ett omfattande kunskapslyft i 
vård- och omsorgsverksamheterna i form av tematräffar, har stärkt inslag av palliativ vård i 
utbildningar för yrkesgrupper såsom sjuksköterskor och undersköterskor, och har även 
genomfört samtalskurser för läkare. Palliativt centrums insatser har tillsammans med den 
forskning som skett medfört att projektet väsentligen uppfyllt sina mål. 
 
Följeforskningen visar att tematräffarna gett personal personliga effekter och till viss del även 
gett effekt på arbetsprocesser, dokumentation och på samarbetet mellan personal runt patient. 
Resultat visar även att användning av instrument för smärtskattning ökat, att personal fått 
kunskap om brytpunktssamtal och att registrering i Palliativ registret sker mer frekvent 
 
Tematräffarna har skett i ett samskapande mellan forskare, pedagoger och klinker som gett 
fördjupad kunskap om hur palliativ vård skall utvecklas men även kunskap om processen att 
samskapa och om fortsatt samverkan mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.  
 
Följeforskningen önskar för en hållbar utveckling av de insatser som skett och de effekter som 
erhållits, och för Palliativt centrum som en permanent verksamhet, mer fokus på att skapa en 
permanent verksamhet för Palliativt centrum, ett mer aktivt ägarskap från mottagande 
verksamheter i syfte att få balans mellan forskning, utbildning och klinisk utveckling och att 
mer fokusera på införandet av interventioner inom vård och omsorg. 
 

Tillkännagivande 
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Bilagor 
1. Intervjuguide målinventering 
2. Intervjuguide tematräffar vård och omsorg 
3. Intervjuguide arbetsgrupp, projektledning, MAS, strategiråd 
4. Intervjuguide ledning 
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Bilaga1	

 
Palliativt	centrum	för	samskapad	vård	-	intervjuguide	vid	målinventering		
 

1. Inledande information om följeforskningen 

2. Vilket verksamhetsområde är informanten kopplad till 

• Utbildning 

• Forskning 

• Klinik 

 

3. Delaktighet i projektet; operativt, styrning, ledning, mottagare av insats 

 

4. Förväntade prestationer och effekt utifrån mål och resurser 

• Resurser 

• Aktiviteter 

• Prestationer 

• Förväntade effekter 

 

5. Förväntningar på hållbarhet  

• Aktivt ägarskap (kommunikation, ledarskap, vision) 

• Samverkan (system, struktur) 

• Utvecklinginriktat lärande (kultur, metod) 
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Bilaga	2	

 

Palliativt	centrum	för	samskapad	vård	–	intervjuguide	för	
tematräffsdeltagare	inom	vård	och	omsorg	
 
 

1. Inledande information om följeforskningen 

2. Utbildningspaketet – innehåll, struktur, presentation i materialet,  

3. Metod – studiecirkelsformat, tematräffsledare, antal tillfällen, tidsperspektiv, mix av 

deltagare, 

4. Effekter efter tematräffarna 

5. Önskan för framtid, hållbarhet 
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Bilaga	3	

 

Palliativt	centrum	för	samskapad	vård	–	intervjuguide	för	arbetsgrupp,	
strategiråd,	projektledning	
 
 

 
 
 

1. Inledande information om följeforskningen 

2. Utifrån bilden ovan, aktiviteter, prestationer, effekt, målgrupper, beskriva 

informantens insatser under projekttiden och möjlig effekt.  

3. SWOT - Beskriva generella styrkor och svagheter för projektet och framtida 

möjligheter och hot för en fortsättning av Palliativt centrum. 

4. Hållbarhet, Palliativt centrum och resultat 

 

  

Aktivitet Prestation Effekt

Direkt målgrupp

Indirekt målgrupp

Palliativt centrum

Externa	faktorer och aktörer

Slutmål
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Bilaga	4	

 

Intervjuguide	Palliativt	centrum	för	samskapad	vård	–	ledning	Region	
Kronoberg,	Linnéuniversitetet	
 
 
Inledande information följeforskningen 
 
1. Hur upplever ni att de här fem åren med projektet har varit? 
 
2. Har det blivit några förändringar i ert synsätt på hur projektet arbetat och gett resultat 

under dessa år? Har ni påverkat arbetet under dessa år? 
 
3. Återge de viktigaste resultaten som ni anser projektet åstadkommit. 
 
4. Vilken effekt/-er, (inverkan som visar på förändring) upplever ni att projektet gett?  
 
5. Vilka förväntningar hade ni på detta projekt?  

 
6. Upplever ni att projektet nått sina mål? 
 
7. Hur ser ni på hållbarheten av ett Palliativt Centrum?  
 
8. Upplever ni att projektet gett något resultat/inverkan som inte var förväntad? 
 
9. Vad har varit bra med projektet? 
 
10. Vad har varit mindre bra med projektet? 
 
11. Hur tycker ni att projektet generellt har genomförts? Avseende organisation, prestationer 

och strategi? 
 
13. Nu kommer Palliativt Centrum att få ytterligare 5 år. Vad är viktigt för er att projektet ska 

satsa på då?  
 

Tack för din medverka, detta var mina frågor. Finns det något mer du vill säga eller tillägga? 
Finns det något mer som du tycker är viktigt att vi tar upp? 
 
 
 

 


