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FÖRORD 
Vi vill rikta ett tack till alla de som deltagit i utvärderingen, speciellt de familjer som 

så generöst och välvilligt delat med sig av sina upplevelser av vården och PRIVO:s 

verksamhet. Vi har lärt oss mycket av att få höra på deras berättelser! 

Vi hoppas att utvärderingen ger upphov till diskussioner inom samtliga vårdverk-

samheter för att ytterligare utveckla den palliativa vården. Vi önskar PRIVO lycka till 

i deras fortsatta arbete. 

 

Kalmar 2004-05-20  

 

 

 

Eva Benzein              Pauline Johansson 
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SAMMANFATTNING 
I Sverige finns idag ett stort antal palliativa rådgivningsteam. En av deras huvud-

sakliga uppgifter är att genom råd, stöd och utbildning höja kompetensen hos de 

primära vårdgivarna avseende förhållningssätt och behandling inom palliativ vård. 

Med denna målsättning startade år 1998 det palliativa rådgivningsteamet i Västervik, 

Vimmerby och Oskarshamn (PRIVO), i form av ett projekt, som sedan 

permanentades. 

Syftet med denna rapport är att utvärdera PRIVO:s verksamhet, som en uppföljning 

av tidigare utvärdering år 2000. Datainsamlingen omfattar statistiska data, enkäter till 

primära vårdgivare inom landstingets öppen- och slutenvård, privat öppenvård samt 

kommuner. Intervjuer har genomförts med patienter och familjemedlemmar, samt 

PRIVO:s medlemmar. 

Enkäten, som skickades ut till 89 arbetslag, efterfrågar kommunikationsvägar, 

teamets tillgänglighet och service, genomförande och effekter av teamets insatser, 

samt synpunkter om förbättringar av teamets fortsatta verksamhet. Enkäten 

besvarades tillsammans i arbetslagen med så många yrkeskategorier som möjligt 

närvarande. Svar inkom från 71 arbetslag (80 %), vilket omfattar totalt 291 personer. 

Beräkningar har gjorts med dataprogrammet SPSS. Familjeintervjuerna var semi-

strukturerade och omfattade patienternas (n=8) och familjemedlemmarnas (n=12) 

upplevelser av den erhållna vården, samt PRIVO:s insatser. Intervjuerna med 

teamets medlemmar omfattade arbetssätt, kvalitetssäkring och målsättning, intern 

funktion, kompetensutveckling, marknadsföring, extern samverkan, utbildning samt 

dokumentation och informationsöverföring. Samtliga intervjuer bandades, skrevs ut 

ordagrant och analyserades genom att sortera och gruppera dess innehåll.  
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Från och med september år 2003 arbetar samtliga teammedlemmar heltid; en läkare 

och tre sjuksköterskor. Utbildning till de primära vårdgivarna har omfattat 470 

timmar och totalt inkluderat 3585 vårdpersonal under tiden 2001 – 2003. Antal 

personer och utbildningstillfällen har successivt minskat under perioden. Totalt 

gjordes 718 nyinskrivningar vid PRIVO under åren 2001 – 2003 och under samma 

period avled totalt 598 patienter. Av de med känd önskan att dö hemma var det 72% 

som faktiskt dog i hemmet. Antalet besök gjorda av teamets läkare och sjuksköterska 

tillsammans har ökat markant från 110 besök år 2001, till 275 besök år 2003. 

Ökningen består av flera besök på vårdavdelningar (från 45 till 117) och i eget 

boende (från 49 till 152), medan besöken i de särskilda boendena minskat från 16 till 

sex besök. 

Resultatet av enkäten påvisade en klar förbättring, avseende hur de primära vård-

givarna uppfattar PRIVO:s verksamhet, jämfört med utvärderingen år 2000. Den 

största förbättringen avser hur snabbt personalen får det stöd de efterfrågar och att 

PRIVO är lättillgängliga. De primära vårdgivarna anser att patienterna fått bättre 

vård och behandling sedan PRIVO kopplats in, främst när det gäller symtomlindring. 

En stor majoritet ansåg att teamet även i fortsättningen ska arbeta konsultativt, även 

om undantag kan göras i speciella situationer. Så gott som samtliga arbetslag ansåg 

att PRIVO ska fortsätta sin verksamhet och de efterfrågade fortsatt kontinuerlig 

utbildning. Enligt de primära vårdgivarna är det bästa sättet att utveckla den palliativa 

vården att höja kompetensnivån hos all personal med generella utbildningsinsatser 

och genom att utbilda palliativa ombud.  

Familjerna upplevde att vården i stort fungerade bra vad det gäller det fysiska om-

händertagandet, men ansåg att det psykosociala och existentiella stödet var brist-

fälligt. PRIVO utgjorde en stor trygghet för familjerna då de var lättillgängliga och 
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vården ansågs förbättrad efter att teamet kopplats in, framför allt vad det gäller 

smärtlindring. De patienter som hade en så kallad morfinpump, ansåg systemet som 

sårbart och upplevde otrygghet, då de primära vårdgivarna inte har kunskap om hur 

de ska skötas. Familjerna hade svårt att fullt ut förstå PRIVO:s roll och samverkan 

med andra vårdgivare. Familjemedlemmarna beskrev att de inte blev ’sedda’, varken 

av vården i stort eller av PRIVO:s medlemmar, avseende deras välbefinnande och 

behov av stöd. Familjerna var i allmänhet osäkra på om de kunnat påverka den egna 

vården och de ansåg att de saknade information om sjukdomen och om tillgängliga 

resurser.  

PRIVO:s medlemmar gav uttryck för en stor arbetsbelastning och svårigheter att dra 

gränser för hur mycket de ska ’ta på sig’. Det konsultativa arbetssättet är visserligen 

mer inarbetat nu än vid utvärderingen år 2000, men inte ovillkorligt självklart för alla 

medlemmar i teamet. De olika geografiska förutsättningarna var, enligt teammedlem-

marna, en orsak till att de inte arbetar helt lika. Samtliga trivdes med sitt arbete, som 

upplevdes intressant och utvecklande, men krävande. Samtliga ansåg att kompe-

tensen hos de primära vårdgivarna ökat samtidigt som utbildningsbehovet aldrig 

sinar. Patienternas valfrihet av vårdnivå ansågs begränsad med anledning av för liten 

eller undanhållen information och otillräckliga resurser. 

Utvärderingen visar att de flesta rekommendationer från föregående utvärderings-

tillfälle är mer eller mindre uppfyllda. PRIVO utför ett mycket gott arbete och är 

uppskattade av patienter, familjemedlemmar och primära vårdgivare, oavsett vård-

verksamhet. För framtida verksamhet är det dock viktigt att PRIVO skapar enighet i 

teamet om deras roll och arbetssätt och gör detta tydligt, så att adekvat information 

kan ges framför allt till familjerna. Idag kan flera av teamets medlemmar nås utanför 

dagtid/vardagar, vilket å ena sidan är till gagn för primära vårdgivare och familjer, 
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men som å andra sidan måste ifrågasättas. En orsak till den ökade tillgängligheten är 

att primära vårdgivare och familjer inte klarar av de så kallade morfinpumparna, om 

något ’krånglar’. Det är stor risk att teamet hamnar i en negativ spiral; ju mer till-

gängliga teamet är, desto mer krav på ytterligare tillgänglighet kommer att krävas av 

primära vårdgivare, patienter och deras familjemedlemmar. Det kan till och med 

ifrågasättas om avancerad teknisk utrustning ska användas så länge de primära vård-

givarna inte har den kunskap som behövs för att kunna sköta den. Ett sätt att för-

hindra den negativa spiralen är att teamet intensifierar utbildningen för primära 

vårdgivare i medicinsk teknik, så att sårbarheten i vården minskas när PRIVO:s 

medlemmar ej är tillgängliga. Det är uppenbart att teamet behöver prioritera 

kunskaper avseende psykosociala och existentiella frågor samt uppmärksamma 

familjemedlemmars behov för att kunna genomföra steg två i utbildningspaketet till 

de primära vårdgivarna. Teamets kvalitetssäkring måste systematiskt utvecklas och 

PRIVO:s dokumentation bli mer fokuserad, tillgänglig och användarvänlig.  

Med dessa åtgärder kan PRIVO:s fortsatta verksamhet vara till stor gagn för både 

primära vårdgivare, patienter och familjemedlemmar.  
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INTRODUKTION 
Denna utvärdering omfattar det palliativa rådgivningsteamets i Västervik, Vimmerby 

och Oskarshamn (PRIVO) verksamhet. Teamet startade sin verksamhet år 1998 som 

ett projekt, vilket senare permanentades. Dess uppgift är att stödja de primära vård-

givarna så att en god palliativ vård kan bedrivas i alla delar av vårdkedjan. PRIVO:s 

verksamhet involverar primära vårdgivare, patienter och deras familjemedlemmar på 

olika vårdnivåer och i olika vårdkulturer och idag vårdas döende patienter inom den 

Sammanhållna Hälso- och Sjukvården i norr (SHS) i kommunernas särskilda 

boenden, i hemmet och på sjukhus. Denna utvärdering är en uppföljning av den 

utvärdering som genomfördes år 2000 av Rosén och Benzein (2000).  

 

Vad menas med god palliativ vård?  
Utgångspunkten för att kunna bedriva god palliativ vård är att ta hänsyn till den 

definition som World Health Organisation (WHO) har angivit och som bland annat 

finns beskriven i Statens Offentliga Utredningar (SOU 2000:6, s. 21). Här betonas att 

vården ska utgå från en helhetssyn och att målet är att uppnå bästa möjliga livs-

kvalitet för patienten och dennes familj. Vidare betonas att den palliativa vården 

inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal 

process, i vilken det är viktigt att erbjuda ett stödsystem för att hjälpa familjen att 

orka med den sista tiden. Utredningen betonar också att patienten och dennes familj 

har rätt till lika hög kvalificerad vård varhelst i vårdkedjan som de befinner sig. Rinell 

Hermansson (1990) beskriver den palliativa vården som en helhetsvård, som inne-

fattar patienten och dennes närstående, och syftar till exempel till effektiv symtom-

kontroll, bevarande av den egna integriteten, att kunna tala fritt om tankar och 
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känslor inför den egna döden och att aktivt ta beslut om den egna vården. Genom 

att intervjua döende patienter om vad som är god palliativ vård framkom tre 

väsentliga förutsättningar; att känna trygghet, att känna delaktighet och att känna 

förtroende. För att vården skulle upplevas som god måste alla tre förutsättningarna 

vara uppfyllda (Werkander Harstäde 2001). 

Begreppet ’god död’ (appropriate death) myntades av den amerikanske psykiatern 

Avory Weisman och har översatts och beskrivits av svenska forskare (Rinell 

Hermansson & Ternestedt 2000, Ternestedt 1999). En god död betecknar den död 

som en person själv skulle välja om det var möjligt. Weisman menar att vi dör som vi 

levt och att individen förblir den person hon alltid varit. Utifrån begreppet god död 

finns det alltså inget ’rätt sätt’ att dö, utan vården måste individualiseras utifrån varje 

patients egen referensram. Begreppet är konkretiserat i sex kriterier; symtomlindring, 

självbestämmande, sociala relationer, självbild, syntes och samtycke att dö. I en 

studie av Rinell Hermansson och Ternestedt (2000) framkom att det var enklast för 

personal att dokumentera och beskriva de tre första kriterierna, medan de övriga var 

betydligt svårare. Användandet av kriterierna för att utvärdera vården höjde dock 

medvetenheten hos personalen om vikten av att ta hänsyn till alla kriterierna. Utifrån 

dokumentation av omvårdnad bedömdes 13 av 56 patienter ha haft en god död, 31 

patienter ansågs ha haft en acceptabel död, sex en svår död och i sex fall kunde ingen 

bedömning göras på grund av bristande dokumentation. Författaren påpekar att 

dokumentationen inte till fullo speglar verkligheten, men väl vårdens fokus 

(Ternestedt 1999).  

När begreppet en god död är riktlinjen för den palliativa vården bör fokus övergå 

från livskvalitet till dödskvalitet. Dödskvalitet har beskrivits som att dö värdigt, att få 
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sina önskningar uppfyllda i så stor utsträckning som möjligt samt att slippa få en lång 

och plågsam dödsprocess (Payne och medarbetare 1996). 

 

Palliativa rådgivningsteam  
Det finns många studier som påtalar behovet av palliativa rådgivningsteam för att 

uppnå en god palliativ vård. Detta uppnås naturligtvis inte automatiskt bara för att 

det kallas för team, utan teamen måste verka på ett sätt som befrämjar och bygger på 

god samverkan. Evans (1993) beskriver god samverkan så här; att kunna lösa 

problem tillsammans, att kunna sätta mål och ta beslut i en kollegial anda, skapa 

ömsesidig tillit och skapande av en enhet, där medlemmarna bryr sig om varandra 

som personer och där deltagarna är beroende av varandra snarare än autonoma. 

Zollo (1999) intervjuade medlemmar i palliativa team om deras uppfattning av vad 

som karakteriserar samverkan. Resultatet visade att ledningsstruktur och sätt att 

kommunicera var avgörande faktorer för hur samverkan uppfattades. Vidare under-

ströks vikten av regelbundna möten, att ha ömsesidigt överenskomna mål och att 

förstå processen som sker i teamet. Men det som betecknades som viktigast för 

samverkan var de kvalitativa faktorer som framkom, till exempel att arbetet i teamet 

skulle präglas av ärlighet, vänskap, ömsesidig respekt och stöd till varandra och att 

allas insats värderas lika. 

De första palliativa rådgivningsteamen tillkom för cirka 20 år sedan främst i England, 

USA och Kanada, starkt influerade av hospicerörelsen. Den yttersta målsättningen 

för dessa team är att reducera fysiskt, psykiskt, socialt och andligt lidande för 

personer i livets slutskede, samt ge stöd till övriga familjemedlemmar. Teamen ska ge 

vård av högsta kvalitet och undvika att vården blir fragmentarisk (Abu-Saad & 
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Courtens 2001). Flera internationella studier visar att palliativa rådgivningsteam 

bedriver en effektiv verksamhet mot patienter och familjemedlemmar, till exempel  

avseende symtomlindring (Ellershaw och medarbetare 1995, Francke 2000). Vidare 

har rapporterats att teamen har en bättre effektivitet än traditionell vård utan special-

kompetens, samt att de bidrar till att minska kostnader för den palliativa vården, 

genom att reducera antalet vårddygn på sjukhus (Hearn & Higginson 1998). Ytter-

ligare forskning behövs dock för att säkerställa dessa effekter, eftersom evidens inte 

kan visas (Higginson och medarbetare 2003).  

I en litteraturöversikt angående hur effektiva palliativa rådgivningsteam är, analy-

serades 16 studier som belyste detta, främst från England, USA och Kanada. 

Resultatet visade att teamens bas utgjordes av sjuksköterskor, ofta i nära samarbete 

med läkare. Ibland ingick även andra discipliner, till exempel socialarbetare, präster 

och paramedicinsk personal. Samtliga team var sjukhus- eller kommunalt organi-

serade. Resultatet visade att den vanligaste konsultationsorsaken var hjälp med 

patienternas fysiska symtom (Ellershaw och medarbetare 1995, Higginson & Hearn 

1997, Nash 1993), vilka kunde reduceras i de flesta fall, medan oro och andra 

psykologiska problem inte reducerades i samma utsträckning (Francke 2000). Detta 

verifieras av Edmonds och medarbetare (1998), som visade att ett sjukhusbaserat 

palliativt rådgivningsteam effektivt kunde förbättra samtliga symtom för patienterna 

förutom depression. I regel kan smärta alltså reduceras effektivt, men teamens in-

satser kan även underlätta patienters förståelse för diagnos och prognos samt bidra 

till att de hamnar på rätt vårdnivå (Ellershaw och medarbetare 1995). Vid en nyligen 

genomförd utvärdering av ett holländskt multidisciplinärt palliativt rådgivningsteam 

framkom att konsultationer gjordes per telefon (främst läkare) eller bedside (främst 

sjuksköterskor). Enligt de som konsulterade teamet, följde de rekommendationerna 
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och patienterna blev hjälpta i två tredjedelar av fallen. Teamet övertog dock aldrig 

behandlingsansvaret för patienterna (Schrijnemaekers och medarbetare 2003).  

I Sverige finns ett stort antal palliativa rådgivningsteam (jmf. SOU 2000:6). En del av 

dessa team är tvärprofessionella medan andra är bemannade med enbart sjuksköter-

skor och/eller läkare. Teamen kan vara sjukhus- eller primärvårdsbaserade. Det är 

emellertid sparsamt med publikationer angående teamens verksamhet. Nedan följer 

några av de funna publikationerna. De första palliativa rådgivningsteamen i Sverige 

startades i Kalmar (PRIK) och Mölndal (PRIM). PRIK består av sjuksköterskor och 

läkare och deras övergripande verksamhet innefattar utbildning till personal och 

konsultverksamhet i form av råd och stöd i den direkta vården (Hugoson & Sjöberg 

1999). PRIM består av ett tvärprofessionellt team och ger stöd till vårdteam genom 

konsultverksamhet, utbildning och personalstöd (Eckerdal 1998). Redan innan dessa 

rådgivningsteam startades pågick flera försök med att inrätta konsultsjuksköterskor i 

onkologisk vård. Ett exempel på detta är den försöksverksamhet som startade i 

Kalmar 1990, som syftade till att höja kompetensen i onkologisk vård. Personalen 

upplevde att konsultsjuksköterskans verksamhet underlättade vården av den döende 

patienten (Hugoson 1994). Denna verksamhet utökades successivt och PRIK 

bildades. Ett annat exempel är den konsultverksamhet som startades 1987 vid 

Södersjukhuset, där en konsultsjuksköterska tillsattes för att utöka möjligheten att 

vårda patienterna i hemmet, om de så önskade. Verksamheten har sedermera 

utmynnat i sex olika rådgivningsteam (Danielsson 1991).  

I Halmstad finns ett tvärprofessionellt palliativt rådgivningsteam, som består av 

sjuksköterskor, läkare, sjukhuspastor och kurator. Även en sekreterare är anställd i 

teamet. Teamet arbetar i huvudsak konsultativt, men tar i vissa fall ett direkt ansvar, 

framför allt då till exempel en individs smärtproblematik är så komplicerad att det 
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krävs behandling med läkemedelspumpar eller spinalkatetrar. Teamet ger även 

samtalsstöd direkt till patienter och deras familjemedlemmar (Söderberg 2000). Ett 

team som beskrivit sin verksamhet i en artikel i Sjukskötersketidningen är det råd-

givningsteam, som är kopplat till den palliativa kliniken på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Detta team består av en läkare och två sjuksköterskor och verksam-

heten är starkt inriktad på olika utbildningsinsatser till primära vårdgivare inom 

landsting och kommun (Hajradinovic 2003).  

 

Palliativt rådgivningsteam inom den Sammanhållna 
Hälso- och Sjukvården (SHS) i norr 
I april 1998 startade det palliativa rådgivningsteamet inom SHS i norr sin verksamhet 

inom ramen för ett 3-årigt projekt. Syftet med projektet var att etablera ett palliativt 

rådgivningsteam för att förbättra de primära vårdgivarnas kompetens i palliativ vård 

och därmed höja vårdkvaliteten. Projektet syftade även till att öka möjligheterna för 

patienten att välja önskad vårdnivå. Målsättningen med projektet var att genom råd, 

stöd och utbildning höja kompetensen hos de primära vårdgivarna avseende för-

hållningssätt och behandling inom palliativ vård. Det poängterades särskilt att teamet 

skulle anta en konsultativ roll. Teamet tillhörde distriktsvårdens organisation och 

bestod initialt av sju personer (2,75 % sjukskötersketjänst, 20 timmar/vecka läkartid), 

men minskades successivt till fem personer fram till september 2003.  

En utvärdering av teamets verksamhet efter projekttidens slut genomfördes under år 

2000 (Rosén & Benzein 2000). Utvärderingen omfattade förutom statistiska data, en 

enkät till primära vårdgivare (arbetslag/enheter) inom kommun och landsting, 
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intervjuer med PRIVO:s medlemmar samt telefonintervjuer med ett antal närstående 

till patienter som varit inskrivna vid PRIVO.  

Resultatet visade att antalet remisser ökade successivt under tiden 1998-2000, främst 

från kirurg- och medicinkliniker. Den vanligaste konsultationsorsaken har varit 

smärtproblem (75 %). Rådgivningar per telefon uppskattades till cirka 15/vecka, 

personliga möten med primära vårdgivare cirka 1-10/vecka och antalet hembesök till 

cirka tre/månad, med stigande frekvens. De flesta patientbesöken gjordes på sjuk-

hus, därefter i patienters hem och minst antal besök gjordes i kommunernas särskilda 

boenden.  

Utvärderingen visade att de flesta arbetslag var nöjda med PRIVO:s verksamhet och 

såg det negativt om teamet inte skulle få möjlighet att fortsätta. Information om 

PRIVO:s verksamhet hade nått de flesta arbetslag och en majoritet förordade 

teamets konsultativa roll. En tredjedel av arbetslagen var nöjda med de utbildnings-

insatser som PRIVO gjort och flera efterlyste ytterligare utbildningstillfällen. 

Enkäten visade att det fanns önskemål om bättre samarbete och informationsöver-

föring mellan vårdverksamheterna, palliativa vårdplatser och beteendevetenskaplig 

kompetens i teamet.  

Intervjuerna med teammedlemmarna visade att det varit en problematisk personal-

situation i PRIVO, vilket påverkat gruppens utveckling av kompetens och arbets-

förmåga. Teammedlemmarna upplevde det svårt att anta en konsultativ roll fullt ut, 

då gränsen mellan konsultation och behandlingsansvar inte alltid är lätt att dra. De 

efterfrågade även fortbildning inom palliativ vård och i likhet med de primära vård-

givarna önskades en beteendevetenskaplig kompetens i teamet. Områden att utveckla 

var den egna kvalitetssäkringen, dokumentation och externa kontakter. 
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Telefonintervjuerna med närstående visade på både förtjänster och brister inom 

vården. Flera närstående framhöll glädjen av att få vara nära den sjuke och de flesta 

ansåg att de haft ett medbestämmande angående var deras sjuka/e familjemedlem 

skulle vårdas. Några närstående berättade att den sjuke varit tvungen att flytta mellan 

olika vårdenheter, ibland i motsats till familjens eget önskemål. De flesta var emeller-

tid nöjda med den praktiska hjälpen de fick och tyckte att samverkan med framför 

allt distrikssköterskorna fungerade bra. Det framkom även att närstående hade svårt 

att förstå PRIVO:s roll och att de inte heller kunde förstå vilken insats de gjort. De 

efterlyste en tydligare planering och samordning av vården, speciellt när det gällde 

information.   

Utvärderarna gav ett antal rekommendationer som en konsekvens av utvärderingens 

resultat, bland annat att permanenta teamets verksamhet, fortsätta med konsultativt 

arbete, satsa på fortbildning för teamets medlemmar, utveckla informationsvägar och 

dokumentation samt att utföra en ny utvärdering år 2003. För en mer fullständig 

beskrivning av utvärderingen hänvisas till utvärderingsrapporten (Rosén & Benzein 

2000). 

Sedan september 2003 består teamet av fyra personer, tre sjuksköterskor på heltid 

med placering i Västervik, Vimmerby respektive Oskarshamn samt en läkare på 

heltid för hela området. Under 2003 tillträdde en ny chef för distriktsvården vilket 

medförde att även PRIVO fick en ny chef. PRIVO tillhör organisatoriskt Distrikts-

vården och har sedan den 1 januari 2004 sjukvårdsdirektören som administrativ chef. 
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SYFTE 
Syftet med föreliggande rapport är att utvärdera den verksamhet som bedrivs av det 

Palliativa Rådgivningsteamet i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn (PRIVO) 

inom den Sammanhållna Hälso- och Sjukvården i norr. 

 

METOD 
Rapporten innehåller a) statistiska data, b) enkäter till primära vårdgivare inom 

landsting, kommuner och privat öppenvård angående deras uppfattning om 

PRIVO:s verksamhet, c) intervjuer med patienter, som är inskrivna vid PRIVO och 

deras familjemedlemmar, angående deras upplevelser av den erhållna vården och 

PRIVO:s verksamhet och d) intervjuer med medlemmar i PRIVO angående hur de 

upplever sin verksamhet.  

Etiskt tillstånd för utvärderingen har erhållits av Forskningsetikkommittéen vid 

Hälsouniversitetet i Linköping (Dnr 03-325). 

 

Statistiska data  
Data insamlades via personalavdelningen vid Västerviks sjukhus samt PRIVO:s 

patientregister. 
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Personalenkät 

Instrument 

Enkäten består av 20 frågor med fasta svarsalternativ och en fråga med öppen 

svarsmöjlighet. Frågorna omfattar kommunikationsvägar, teamets tillgänglighet och 

service, genomförande och effekter av teamets verksamhet, samt synpunkter om 

förbättringar av teamets fortsatta verksamhet. Frågorna med fasta svarsalternativ är 

ställda som påståenden och besvaras enligt en femgradig skala med svarsalternativen 

Stämmer inte alls, Stämmer inte särskilt bra, Stämmer ganska bra, Stämmer helt och hållet samt 

Vet ej. En fråga besvaras med alternativen Mycket missnöjda, Delvis missnöjda, Ganska 

nöjda, Mycket nöjda samt Vet ej. En fråga besvaras utifrån givna förslag på åtgärder. 

Respondenterna kryssar för den ruta, vars svar de kan enas om. Utrymme för 

kommentarer finns, till exempel för att ange om någon i arbetslaget har avvikande 

mening. I slutet av enkäten finns utrymme för att ange antal personer och vilka olika 

yrkesgrupper som varit med och besvarat enkäten. Enkäten utarbetades specifikt för 

utvärderingen år 2000 (Rosén & Benzein 2000) och har endast genomgått smärre 

förändringar.  

 

Urval och procedur 

Enkäterna, tillsammans med ett informationsbrev, skickades ut till 89 arbetslag inom 

SHS, som förväntades ha varit i kontakt med PRIVO. Enkäterna skickades ut till 

respektive avdelningschef/områdeschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt 

privata allmänläkarmottagningar. Arbetslagen uppmanades att besvara enkäten 

gemensamt med så många yrkeskategorier som möjligt närvarande. Av de totalt 89 

enkäterna skickades 22 ut inom landstingets slutenvård, 39 inom landstingets öppen-
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vård, sex inom privat öppenvård och 22 inom kommunala vård. Frågeformulären var 

endast märkta med Ls (landstingets slutenvård), Lö (landstingets öppenvård), Pö 

(privat öppenvård) och K (kommuner) så att inga enskilda arbetslag kunde 

identifieras i svaren. Informationsbrevet innehöll en uppmaning att återsända 

enkäterna inom två veckor i ett medföljande frankerat svarskuvert. En påminnelse 

utskickades cirka tre veckor efter angivet sista datum för besvarande av enkäten. 

  

Analys 

Enkäten har bearbetats statistiskt med hjälp av dataprogrammet Statistical Package 

for the Social Science (SPSS), version 11.0 (Lund, Sverige). Svaren på frågan med 

öppet svarsalternativ och kommentarerna har sorterats och grupperats efter sitt 

innehåll. Citat används för att illustrera innehållet i svaren. 

 

Intervjuer med patienter och deras familjemedlemmar      

Deltagare  

Familjerna rekryterades via PRIVO:s patientregister från år 2003, så att en jämn 

geografisk fördelning kunde uppnås (Västervik, Vimmerby och Oskarshamn). Tre 

familjer från vartdera område önskades utifrån följande kriterier för att uppnå största 

spridning i urvalet; patienter som varit inskrivna vid PRIVO kortare/längre tid än tre 

månader, lika fördelning av ung/äldre patient samt män/kvinnor, patienten ska ha 

en/flera familjemedlemmar och de ska kunna förstå och kommunicera på svenska.  
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Åtta patienter, som var inskrivna vid PRIVO, och deras familjemedlemmar (n=12) 

intervjudes (Kvale 1997) om sina upplevelser av vården, och om PRIVO:s insats. Av 

patienterna var tre kvinnor och fem var män i åldrarna 41 – 74 år (median 57). 

Familjemedlemmarna var i åldrarna 19 – 64 år (median 42), varav tre var maka, en 

särbo, två var söner, tre var döttrar, en var svärdotter, en var svägerska och en var 

maka till patientens kusin. Familjerna var jämnt fördelade över de tre områdena. Vid 

ett tillfälle intervjuades patienten ensam eftersom ingen familjemedlem kunde 

närvara, vid övriga intervjuer varierade antalet familjemedlemmar mellan en till tre. 

 

Procedur och intervjuer 

Medlemmar i PRIVO gav kort information till familjerna om utvärderingen och bad 

om tillåtelse för utvärderarna att kontakta dem. De familjer som visade intresse 

kontaktades per telefon och fick ytterligare information om utvärderingen. Samtliga 

familjer erhöll information om studiens syfte och genomförande, försäkran om 

konfidentialitet, samt information om att deltagandet var frivilligt. Några familjer fick 

denna information endast muntligt medan andra fick både muntlig och skriftlig 

information. Av de tretton familjer som kontaktades accepterade samtliga att delta, 

men fem av dem kunde inte genomföra intervjun på grund av att patienternas hälso-

tillstånd försämrades. Tid och plats för intervjun bestämdes i enlighet med 

familjernas önskemål.  

Intervjuerna (Kvale 1997) som utfördes under tiden november 2003 till mars 2004, 

genomfördes i deltagarnas hem utifrån en i förväg upprättad intervjuguide. Samtliga 

närvarande familjemedlemmar ombads att berätta om sina upplevelser av den sjuke 

familjemedlemmens erhållna vård, det stöd som övriga familjemedlemmar fått samt 

deras upplevelser av PRIVO:s insatser. Den sjuke familjemedlemmen tillfrågades 



 

 

23 

 

först och sedan de övriga. Vid behov användes frågor för fördjupning eller för-

tydligande, till exempel Vad tänkte du då?, Vad kände du då? och Vad gjorde du då? 

Intervjuerna varade mellan 30 och 100 minuter, bandinspelades och skrevs ut 

ordagrant. 

 

Analys 

Intervjutexten analyserades med en manifest innehållsanalys (jmf. Burnard 1995), där 

textinnehållet sorterades efter de givna frågeställningarna i intervjuguiden. För att få 

en uppfattning om vad texten innehöll lästes alla intervjuer igenom ett antal gånger. 

Därefter grupperades hela texten efter sitt innehåll och kategorier bildades. Citat 

används i resultatet för att illustrera innehållet i de olika kategorierna. 

 

Intervjuer med PRIVO:s medlemmar 

Deltagare 

Samtliga fem medlemmar i teamet deltog, det vill säga två läkare (varav en slutade sin 

anställning september 2003) och tre sjuksköterskor. 

 

Procedur och intervju 

Individuella semi-strukturerade intervjuer (Kvale 1997) genomfördes med de fem 

teammedlemmarna under perioden juni 2003 till augusti 2003. De ombads att fritt 

besvara de frågor som ställdes utifrån en intervjuguide, som var en utvidgning från 
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tidigare utvärdering (Rosén & Benzein 2000), och omfattade frågeområden gällande 

PRIVO:s arbetssätt, kvalitetssäkring och målsättning, den interna funktionen, 

kompetensutveckling, marknadsföring, extern samverkan, utbildning samt 

dokumentation och informationsöverföring. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser, och varade mellan cirka 60 till 90 minuter. 

Intervjuerna bandinspelades och skrevs ut ordagrant.  

 

Analys 

Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys i enlighet med analysen av 

familjeintervjuerna (se ovan).  

 

RESULTAT 

Statistiska data 

Patienter och primära vårdgivare 

Det var totalt 845 patienter inskrivna i PRIVO under perioden 2001 - 2003 (127 

patienter skrevs in före 2001). Antalet nyinskrivningar under samma period var totalt 

718, varav 59 % kom från den slutna landstingsvården. Antalet inskrivningar från 

respektive vårdverksamhet finns beskrivet i Tabell I.  
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Tabell I. Antal nyinskrivna patienter i PRIVO under åren 2001 - 2003, fördelat på     
respektive vårdverksamhet  

Inskrivna 
år 

Kommuner Landstingets 
slutenvård 

Landstingets 
öppenvård 

Privat 
öppenvård

Uppgift 
saknas 

Totalt 

2001 

2002 

2003 

24 

8 

13 

120 

147 

154 

79 

64 

63 

0 

0 

2 

1 

22 

21 

224 

241 

253 

Totalt 45 421 206 2 44 718 

Under samma tidsperiod avled totalt 598 patienter, 45 % på sjukhus, 31 % i hemmet 

och 23 % på särskilt boende (Tabell II).  

 

Tabell II. Antal avlidna patienter i PRIVO under åren 2001 - 2003, fördelat på 
dödsplats. 

Avlidna år Hemmet Sjukhus Särskilt 
boende 

Uppgift 
saknas 

Totalt 

2001 

2002 

2003 

47 

72 

68 

92 

83 

95 

45 

39 

51 

- 

- 

6 

184 

194 

220 

Totalt 187 270 135 6 598 

 

Således visar PRIVO:s faktiska patientantal per år en stigande tendens under 

perioden 2001 – 2003, från 167 till 247 patienter. Av de med känd önskan att dö i 
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hemmet var det en högre procent som fick den möjligheten under perioden 2002 – 

2003 än under år 2001. Totalt under perioden 2001 – 2003 dog 72 % i hemmet av 

dem som önskat detta i hemmet. Antalet dokumenterade efterlevandesamtal visar en 

sjunkande tendens från 57 samtal år 2001 till 36 samtal år 2003. 

Uppgifter om inkomna remissers huvudsakliga frågeställningar har inte gått att få 

fram och inte heller från vilka enheter inom vårdverksamheterna de olika remisserna 

inkommer.   

 

Teamet 

Sedan år 1999 har samtliga sjuksköterskor i PRIVO arbetat heltid. Den registrerade 

kvalificerade övertiden har ökat under de senaste åren. År 2001 uppgick den till 12,5 

timmar sammanlagt för de tre sjuksköterskorna, medan motsvarande siffra år 2003 

uppgick till 54,5 timmar. Timmarna är ojämnt fördelade på sjuksköterskorna; två av 

dem står för en tredjedel av övertiden, medan två tredjedelar av övertiden är 

registrerad för en sjuksköterska.   

Fram till september år 2003 arbetade två läkare i teamet, sammanlagt 20 timmar per 

vecka. Dessutom hade en av läkarna så kallad särskild arbetstid upp till 10 timmar 

per vecka. En av läkarna avslutade sin tjänst och från och med september år 2003 

har teamet en läkare, som arbetar heltid med fritt förlagd arbetstid, det vill säga att 

viss tillgänglighet finns även utanför kontorstid.  

Två av sjuksköterskorna har under de tre senaste åren genomgått vidareutbildning i 

onkologisk vård och en sjuksköterska har genomgått magisterutbildning i palliativ 

vård och en forskarutbildningskurs på universitetsnivå. Samtliga medlemmar i teamet 
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(förutom den läkare som slutat sin tjänst) har varit närvarande vid ett antal region-

möten inom palliativ vård. Medverkan/närvaro på nationella konferenser har varit 

sparsamt och endast en läkare och en sjuksköterska har bevistat en internationell 

konferens. 

Enligt PRIVO:s dokumenterade åtgärder under denna tid är samtal den vanligaste 

åtgärden (ospecificerat, 77 %), följt av förslag på läkemedelsdosering (15 %), 

medicinsk tekniska insatser (5 %) och i mindre omfattning receptförskrivning, 

hjälpmedel och bostadsanpassning. Åtgärderna var relativt jämnt fördelade över 

veckodagarna, med något större belastning måndagar och torsdagar. Under helger 

utförs cirka tre procent av PRIVO:s dokumenterade åtgärder. 

PRIVO:s besök för respektive sjuksköterska och läkare har legat på relativt samma 

nivå under perioden 2001 – 2003, medan antalet besök gjorda av läkare och 

sjuksköterska tillsammans har ökat markant från 110 besök år 2001, till 275 besök år 

2003. Ökningen består av flera besök på vårdavdelningar (från 45 till 117) och i eget 

boende (från 49 till 152), medan besöken i de särskilda boendena minskat från 16 till 

sex besök. 

PRIVO:s utbildningsinsatser till de primära vårdgivarna under åren 2001-2003 har 

omfattat introduktion i palliativ vård, marknadsföring av PRIVO:s verksamhet, 

medicinsk teknik, personalstöd/handledning, smärtbehandling och symtomkontroll. 

Det totala antalet vårdpersonal som omfattats av PRIVO:s utbildningsinsatser under 

perioden är 3585, fördelat på 470 timmar. Majoriteten av utbildningsinsatserna har 

omfattat introduktion i palliativ vård (202 timmar). Antalet personer och utbildnings-

timmar har successivt minskat under de tre senaste åren.  
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Personalenkät 
Av de totalt 89 utskickade enkäterna inkom totalt 78 enkäter; 16 från Ls, 25 från Lö, 

tre från Pö och 11 från K, inom ramen för angivet stoppdatum. Efter påminnelse 

inkom ytterligare 23 enkäter; fem från Ls, tio från Lö, en från Pö och sju från K. 

Fem av dessa var obesvarade (två från Ls, två från Lö och en från K) och utgör 

externt bortfall. Ytterligare två enkäter exkluderades på grund av stort internt bortfall 

i svaren. Således grundar sig rapportens resultat på 71 enkäter, det vill säga 18 från 

Ls, 32 från Lö, fyra från Pö och 17 från K, vilket utgör en svarsfrekvens på 80 %. Av 

Figur 1 framgår hur svaren fördelat sig över de olika vårdverksamheterna. 
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Figur 1. Antal utskickade och besvarade enkäter fördelade på vårdverksamhet. 

Yrkesgrupper och arbetslag 

Totalt besvarade 291 personer enkäten; 190 sjuksköterskor, 48 undersköterskor 

(varav ett vårdbiträde), 40 läkare, sju paramedicinsk personal (arbetsterapeuter, 

Ls = Landstingets slutenvård    

Lö = Landstingets öppenvård    

Pö = Privat öppenvård 

K = Kommuner 
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sjukgymnaster) och sex personer tillhörde övriga yrkesgrupper (till exempel 

sekreterare, handläggare) (Figur 2).  
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Figur 2. Antal personer som besvarat enkäten utifrån respektive yrkesgrupp.  

 

Antalet personer som besvarat enkäten från respektive arbetslag varierade från 1 – 

20. Medelvärdet var fyra personer. På 11 enheter har endast en person besvarat 

enkäten. Sexton enkäter besvarades tillsammans av sjuksköterskor och under-

sköterskor, en av läkare och undersköterska samt en av sjukgymnast och arbets-

terapeut. Elva enkäter besvarades enbart av läkare och 39 av enbart sjuksköterskor. 

Tre enkäter besvarades tillsammans av tre eller flera yrkesgrupper.  

 

Ssk = Sjuksköterskor       

Usk = Undersköterskor    

Dr = Läkare     

PM = Paramedicinsk  

         personal  

Övr = Övrig personal   
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Information 

Majoriteten av arbetslagen (n= 65, 91 %) ansåg att de fått tillräcklig information om 

PRIVO:s verksamhet, det vill säga besvarade frågan med Stämmer ganska bra 

respektive Stämmer helt och hållet (Tabell III). 

 

Tabell III. De primära vårdgivarnas instämmande med påståendet ”Vi har fått 
information om PRIVO i den utsträckning som vår verksamhet kräver”, fördelat på 
vårdverksamhet. 

   Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Totalt 

Kommuner 

Landstingets slutenvård 

Landstingets öppenvård 

Privat öppenvård 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

5 

8 

7 

3 

10 

9 

23 

  0 

17 

18 

32 

  4 

Totalt 2 4 23 42 71 

 

Kontaktsätt 

För att få kontakt med PRIVO har de flesta arbetslag använt telefon (n=63), 

personligt möte (n=41) och skriftlig remiss (n=22). Även e-post och fax har använts 

men i mindre omfattning. Cirka två tredjedelar av arbetslagen uppgav att de 

använder två eller flera kontaktsätt. 
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Tillgänglighet och service 

Åttiosju procent (n=62) av arbetslagen ansåg att de olika kontaktsätten fungerat bra 

och att teammedlemmarna i PRIVO var lätta att få kontakt med, samt att de snabbt 

fått den hjälp som efterfrågats. Tjugoåtta arbetslag (40 %) uppgav att de var nöjda 

med PRIVO:s skriftliga svar på remisser, medan 11 var missnöjda. Trettiotvå arbets-

lag besvarade påståendet med Vet ej.  

 

Nytta 

De flesta arbetslagen (n= 63, 89 %) ansåg att patienterna fått en bättre vård/behand-

ling med hjälp av PRIVO:s insatser. Majoriteten (n=62, 87 %) av arbetslagen var 

nöjda med det stöd som de fått från PRIVO och Tabell IV visar svaren fördelat på 

de olika vårdverksamheterna. 

  

Tabell IV.  De primära vårdgivarnas instämmande med påståendet ”Vi är nöjda med 
det stöd som vi har fått av PRIVO”, fördelat på vårdverksamhet. 

   Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Vet ej Total
t 

Kommuner 

Landstingets slutenvård 

Landstingets öppenvård 

Privat öppenvård 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

0 

2 

6 

8 

2 

11 

9 

22 

2 

1 

1 

1 

0 

17 

18 

32 

4 

Totalt 1 5 18 44 3 71 
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Respondenternas kommentarer  

Tjugo arbetslag gav kommentarer efter den första delen av enkäten, varav en fjärde-

del av dessa uppgav att de aldrig eller sällan haft kontakt med PRIVO.   

Kommentarerna kring PRIVO:s tillgänglighet var att de var lättillgängliga, gav snabb 

hjälp, arbetade för patienternas bästa och att de föreslagna åtgärderna givit bra 

resultat. Andra kommentarer som framkom var att PRIVO var svåra att nå dagtid 

vid akuta situationer, att de inte svarade på sökningar via minicall och att det var 

svårt att få tag på någon under helger. 

Några arbetslag kommenterade att handskrivna svar via fax är svåra att tyda och att 

alla patientkontakter inte dokumenterades. Ytterligare kommentarer var till exempel  

”Mycket bra service”, ”Bra att ta till vid problem, att rådgöra med”, ”Bra bollplank att diskutera 

mot” och ”PRIVO har själva tagit första kontakten trots att kontakt inte efterfrågats”.  

Angående PRIVO:s arbetssätt kommenterades; ”PRIVO:s hjälp begränsas av att 

distriktsläkaren måste godkänna åtgärden eller förslaget”, ”Inblandning i medicinering utan 

kommunikation med behandlande läkare”,  ”Ifrågasätter vissa punktinsatser och bedömningar” 

och ”Anhöriga kan få en ordination som vi förväntas utföra”. 

   

Utbildning 

Fyrtiotre arbetslag (61 %) ansåg att den utbildning de fått av PRIVO motsvarat deras 

förväntningar, medan 13 var av motsatt åsikt och 15 svarade Vet ej. De flesta 

arbetslag (90 %) ansåg att PRIVO:s medlemmar är kunniga och kompetenta. 

Majoriteten (n=50, 71 %) ansåg att deras kunskaper vad gäller vård och behandling i 

palliativ verksamhet ökat till följd av PRIVO:s utbildningsinsatser. Drygt hälften av 
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arbetslagen upplevde att de blivit mer uppmärksamma på hur de bemöter patienter 

och närstående i den palliativa vården och lika många upplevde att kontakten med 

PRIVO stimulerat till nytänkande på deras avdelning/arbetsplats. 

  

Övergripande 

Vårdprogrammet har varit till hjälp i det kliniska arbetet, enligt 41 arbetslag (58 %). 

Sjutton arbetslag ansåg att de inte haft någon hjälp av vårdprogrammet medan 13 

svarade Vet ej. Majoriteten (n=56, 79 %) av arbetslagen instämde i att PRIVO ska 

arbeta konsultativt och inte överta behandlingsansvaret för patienterna. Åtta (11 %) 

arbetslag var av motsatt åsikt, medan sju (10 %) svarade Vet ej (Tabell V).  

 

Tabell V. De primära vårdgivarnas instämmande med påståendet ”PRIVO ska arbeta 
konsultativt och inte överta behandlingsansvaret för patienten” fördelat på vårdverksamhet. 

 Stämmer inte 
alls 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Vet ej Totalt 

Kommuner 

Landstingets 
slutenvård 

Landstingets 
öppenvård  

Privat 
öppenvård 

1 

             
1 

             
1 

             
0 

0 

           
2 

           
3 

           
0 

1 

            
2 

            
5 

            
0 

12 

          
11 

          
22 

          
3 

3 

           
2 

           
1 

           
1 

17 

         
18 

         
32 

         
4 

Totalt           3           5            8         48          7       71 
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Trots dessa siffror ansåg 34 % av arbetslagen att läkaren i PRIVO ska ta ett större 

behandlingsansvar och 14 % av arbetslagen ansåg att sjuksköterskorna i PRIVO ska 

ta ett större behandlingsansvar. I Tabell VI visas svaren fördelat på vårdverksamhet. 

 

Tabell VI. De primära vårdgivarnas instämmande med påståendena ”Läkaren i 
PRIVO ska ta ett större behandlingsansvar” och ”Sjuksköterskan i PRIVO ska ta ett större 
behandlingsansvar” fördelat på vårdverksamhet. 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer helt 
och hållet 

Vet ej Tot 

Kommuner       
Läkare     
Sjuksköterska 

Landstingets 
slutenvård      
Läkare     
Sjuksköterska  

Landstingets 
öppenvård      
Läkare     
Sjuksköterska 

Privat öppenvård     
Läkare     
Sjuksköterska 

           
5          
6 

 

4          
4 

 

10         
15 

           
1          
1 

            
2            
6 

 

1            
2 

 

10           
9 

            
1            
1 

          
2          
0 

 

4          
2 

 

6          
4 

          
0          
0 

            
4            
1 

 

3            
1 

 

4            
1 

            
1            
1 

          
4         
4 

 

6         
9 

 

1         
3 

          
1         
1 

      
17   
17 

 

18   
18 

 

32   
32 

       
4      
4 

Totalt  Läkaren  

Totalt  Sjuksköt 

20 (28%)  

26 (37%) 

15 (21%)  

18 (25%) 

12 (17 %)  

6 (8 %) 

12 (17%)  

4 (6%) 

12 (17%)  

17 (24%) 

71 

71 

 

Nittio procent av arbetslagen ansåg det värdefullt att PRIVO:s verksamhet får 

fortsätta, medan endast fyra procent var av motsatt åsikt.  
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Respondenternas kommentarer  

Tjugosju arbetslag gav kommentarer efter detta avsnitt. PRIVO:s utbildningsinsatser 

upplevdes som mycket bra och mer kontinuerlig utbildning efterfrågas; ”Satsa på en 

stor utbildningsprocent för PRIVO-teamet. De sitter inne med mycket kunskap som de kan dela 

med sig av”. Andra kommentarer handlade om dåligt förberedda utbildningsinsatser, 

eller att de inte fått någon utbildning alls.  

Det länsövergripande vårdprogrammet användes inte alls, sällan eller var okänt. Flera 

klarade sig bra utan vårdprogrammet och dessutom angavs att PRIVO är så lättill-

gängliga.  

Det framkom delade meningar om vem som har behandlingsansvaret för 

patienterna; ”Rollerna mot de primära vårdgivarna bör klargöras”, ”Det är distriktsläkaren som 

är behandlingsansvarig och ska ta beslut” och ”Behandlingsansvaret bör ligga hos specialist-

kliniken eller hos primärvården utom i särskilda fall”.  

 Distriktssköterskor upplever förhållandet mellan PRIVO och distriktsläkarna som 

”Jobbigt och ibland oklart”, särskilt då PRIVO rekommenderar behandlingar som 

distriktsläkaren ska ordinera; ”Är läkarna inte överens står man förvirrad i mitten och vet 

varken ut eller in”, ”Patientansvarig läkare kan känna sig trampad på tårna”, ”För att en 

effektiv och bra palliativ hemsjukvård skall kunna fungera så skall distriktsläkaren vara tydligare 

involverad och ta sitt ansvar.” 

Nedan följer ett axplock av övriga kommentarer; ”Vi tror att PRIVO fyller en stor 

funktion för patienten”, ”Har haft mycket positivt av att arbeta med PRIVO, bara positivt 

bemötande”, ”Upplever verksamheten som ganska anonym”, ”PRIVO-sköterskan ska bemöta 

patienterna bättre och respektera deras önskemål” och ”Viktigt att reda ut vilka kostnader som 



 

 

36 

 

PRIVO skall stå för. Om PRIVO ordinerar läkemedel så kan inte kostnader för läkemedel ligga 

på vår avdelning och patienten vårdas i hemmet, så kan det ske nu”. 

 

Respondenternas övriga kommentarer 

Fler läkare och sjuksköterskor önskas till PRIVO-teamet eftersom det är ”För stor 

belastning med dagens bemanning”. Ökat samarbete efterfrågas både vad det gäller den 

slutna vården, primärvården och kommunerna. Särskilt betonas samarbete mellan 

distriktsläkarna och läkarna inom den slutna vården. En ökad samverkan mellan 

PRIVO och kommunen efterfrågas när det gäller korttidsboende, för att undvika 

akuta inläggningar på sjukhuset om hemsituationen sviktar. 

Övriga kommentarer var bland annat; ”Öka informationen till läkarna för att vi ska kunna 

utnyttja teamet optimalt”, ”Se till att distriktsläkare får bättre utbildning i palliativ vård”,  ”Föra 

ut mera praktiska kunskaper bedside”, ”Team som är tillgängligt dygnet runt” och ”Hospice-

platser” 

 

Utvecklingen av den palliativa vården                            

De flesta arbetslag ansåg att den palliativa vården bäst utvecklas genom att höja 

kompetensnivån hos all personal med generella utbildningsinsatser, eller utbilda 

palliativa ombud som ökar kompetensen hos all personal. Redovisning av samtliga 

svar visas i Tabell VII.  
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Tabell VII. De primära vårdgivarnas val av svarsalternativ till frågan ”Hur tycker ni 
att formerna för den palliativa vården ska utvecklas?” fördelat på antal arbetslag och 
vårdverksamhet. 

 K Ls Lö Pö Tot 

Höja kompetensnivån hos all 

personal med generella 

utbildningsinsatser 

       

10 

       

5 

       

12 

       

1 

       

28 

Utbilda palliativa ombud som ökar 

kompetensen hos all personal 

       

3 

       

6 

       

5 

       

2 

       

16 

Inrätta palliativa team ute i 

verksamheterna 

       

1 

       

0 

       

6 

       

2 

        

9 

Utöka PRIVO:s verksamhet till att 

omfatta dygnet runt 

       

4 

       

3 

       

1 

       

1 

        

9 

Utbilda palliativa ombud som 

ansvarar för vården av palliativa 

patienterna 

       

0 

       

1 

       

4 

       

0 

        

5 

Den är bra som den är 0 0 3 1 4 

Annan form 1 1 2 0 4 

Ej svarat 0 2 1 0 3 

Totalt 19 18 34 7 78*  

*några arbetslag har angivit fler än ett svarsalternativ. 

K = Kommuner                            Ls = Landstingets slutenvård 

Lö = Landstingets öppenvård     Pö = Privat öppenvård            
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Jämförelse av resultat av personalenkät mellan åren 
2000 och 2003 
De primära vårdgivarna uppfattar PRIVO:s verksamhet betydligt mer positiv vid 

denna utvärdering, än jämfört med år 2000. Den största förbättringen avser hur 

snabbt personalen får de svar de efterfrågat och att PRIVO är lätta att få tag på. 

Betydligt fler arbetslag ansåg år 2003 att PRIVO:s medlemmar är kunniga och 

kompetenta och att patienterna får en bättre vård och behandling med hjälp av 

PRIVO:s insatser. Större andelen av arbetslagen år 2003 jämfört med år 2000 ansåg 

att förbättring skett avseende PRIVO:s tillgänglighet, utbildningsinsatser, sin egen 

kunskapsökning inom palliativ vård, uppmärksamhet av bemötandet mot patienterna 

och deras närstående samt nytänkandet på sina avdelningar. Jämförelse avseende den 

information och det stöd som personalen fått av PRIVO, se Figur 3 och 4. 

 

0 20 40 60 80 100

2000

2003

År

Procent

Kommunerna
Landstingets slutenvård
Landstingets öppenvård
Privat öppenvård

Figur 3. Andel arbetslag i procent som instämmer med påståendet ”Vi har fått 
information om PRIVO i den utsträckning som vår verksamhet kräver”. Jämförelse mellan 
vårdverksamheterna för åren 2000 och 2003. 
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Figur 4. Andel arbetslag i procent som instämmer med påståendet ”Vi är nöjda med 
det stöd som vi har fått av PRIVO”. Jämförelse mellan vårdverksamheterna för åren 
2000 och 2003. 

 

En smärre ökning kan ses i personalens uppfattning om att vårdprogrammet har 

varit till hjälp i det kliniska arbetet, men fler arbetslag anser år 2003 jämfört med år 

2000 att det inte varit till hjälp.  

Drygt 10 procent fler arbetslag år 2003 ansåg att PRIVO ska arbeta konsultativt 

jämfört med år 2000. Så gott som samtliga arbetslag ansåg att PRIVO ska fortsätta 

sin verksamhet. 

 

Intervjuer med familjer inskrivna i PRIVO 
De flesta familjer hade kontinuerlig kontakt med distriktsläkare och en distrikts-

sköterska. Den behandlande läkaren fanns oftast vid närliggande sjukhus eller vid 

sjukhuset i Linköping.  
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Familjernas upplevelser av vården i allmänhet  

I stort upplevde familjerna att vården fungerar bra och att vårdpersonalen är lättill-

gängliga. De beskrev även att samverkan mellan de olika vårdverksamheterna ofta 

fungerar på ett tillfredsställande sätt och att de egentligen inte saknar något från 

vårdens sida. 

 

”Men den är ju professionell alltså, den är ju bra det ska man ju inte säga annat…det har inte 

hänt nån gång att vi inte fått hjälp…faktiskt” 

 

Men familjerna beskrev också att de ibland upplever vårdsystemet som tungt och 

opraktiskt, till exempel när den sjuke blir försämrad och måste gå via akuten istället 

för att få komma direkt till ’sin avdelning’ på sjukhuset, eller vid semestertider då 

informationen mellan vårdverksamheterna upplevs som bristfällig. Familjerna antog 

en beskyddande hållning emot vårdpersonalen och beskrev att de har en jobbig 

arbetssituation. Det faktum att vården fått mindre resurser och att vårdpersonalen 

har alltför mycket att göra, gjorde att de inte ville störa eller verka påträngande.   

 

”Vi är vana att vänta…alla har så mycket att göra så man får bida sin tid så att säga”   

 

”Dom som jobbar i vården det är ju inget latmansjobb dom kämpar ju… dom… det ska man ju 

inte säga annat…och dom bestämmer ju inte över resurserna dom som verkligen jobbar med 
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människorna då va…och dom där politikerna som sitter och bestämmer dom vet ju inte ett endaste 

dugg…nä det tror jag inte” 

 

”Jo för dom har så mycket att göra så skulle dom få fem minuter medan folk är och besöker sina 

anhöriga då kan dom gott få sitta på ändan” 

 

Vårdpersonalens bemötande mot den sjuke och familjen beskrivs övervägande i 

positiva ordalag och att de flesta är måna om den sjuke, är lyhörda, tar sig tid och 

visar ett stort engagemang. 

 

”Ja det var bra tycker jag, dom var jättebra…dom visste vad det var frågan om” 

 

De negativa erfarenheter som familjerna har är förknippade med specifika situa-

tioner, enstaka personer eller avdelningar, nästan uteslutande inom den slutna 

landstingsvården. Flera familjer beskrev att de kände sig otrygga på den behandlande 

avdelningen och att både den sjuke och familjemedlemmarna blivit illa behandlade 

och bemötta. Samtliga familjemedlemmar beskrev att de inte blev ’sedda’ och att 

ingen av vårdpersonalen kommit och pratat med dem. En familj berättade upprört 

att de blev motade och otrevligt bemötta i sjukhusets växel.  
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”Ja som ingenting höllt jag på att säga…man går till avdelningen sen är man där och sen åker man 

hem”  

 

”Och en annan viktig del som vi också har diskuterat mycket det är ju det här med anhörigbiten 

och det är ju med all vård oavsett var man pratar om för vård, men just det här stödet till anhöriga 

ja, det är plus minus noll” 

 

Familjernas delaktighet i planering och beslut 

Flera av familjerna ansåg att de inte fått tillräcklig information om sin situation. För 

många är det svårt att komma ihåg och förstå den information som getts. Önskemål 

framfördes om att någon anhörig borde vara med så att fler får ta del av informa-

tionen samtidigt. 

 

”Och han ritade här och det går upp i det här och man känner sig lika dum när man går 

ut…man skulle ha en bandspelare med sig när man går till doktorn” 

 

”Ja, faktiskt skulle man alltid ha någon med sig för att fyra öron hör bättre än två” 

 

De flesta familjer kände sig osäkra på i vilken grad de varit delaktiga i beslut om den 

sjukes vård och behandling. En del ansåg dock att de varit delaktiga i planering och 
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beslut och upplevde att de fått tillräcklig information. Andra familjer var osäkra på 

sin egen delaktighet men uppgav att de fått bra skriftlig information om sjukdom och 

behandling. De poängterade emellertid att de själva måste vara aktiva och efterfråga 

information för att de skulle kunna ta beslut om sin egen vård.  

 

”Det känns som man har, har ett verkligt inflytande över, över vad som händer egentligen…här är 

det verkligen, det är jag som kan bestämma att nej det vill jag inte eller det tar jag… det är dom 

faktiskt väldigt lyhörda för faktiskt tycker jag och det känns bra” 

 

”Ja dom har säkert frågat mig men så här rakt upp och ner kan jag inte säga…det har jag inget 

minne av att jag varit med och bestämt någonting…jag har väl bara tackat och tagit emot” 

 

”Om det finns några mer resurser att ge…det vet vi inte för så mycket information har vi inte fått” 

 

Insatser/stöd som familjerna fått av vården  

Samtliga familjer ansåg att den fysiska vården varit tillfredsställande vad det gäller 

hjälpmedel, behandlingar, mediciner och symtomlindring. I familjernas berättelser 

framkom dock exempel på bristande omvårdnad, till exempel beskrev en familje-

medlem att hennes make haft fullt med svamp i munnen, efter att ha varit inlagd på 

sjukhus en kortare tid. De psykiska och existentiella behoven upplevdes som dåligt 
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tillgodosedda både för den sjuke och familjemedlemmarna. När de känt sig ledsna, 

deppiga eller haft svårt att sova, har det enda stöd som erbjudits varit tabletter. 

Familjernas frågor och funderingar fick i stor utsträckning förbli obesvarade. Det 

fanns en förväntan att vårdpersonalen skulle initiera samtal eller fråga om deras 

funderingar om till exempel döendet, döden, meningen med livet eller varför detta 

drabbar just deras familj. Erhållet stöd, i form av samtal eller att någon efterfrågat 

hur de mår, har de i huvudsak fått från sin distriktsköterska och/eller PRIVO:s 

sjuksköterska. Stödet från den slutna vården upplevs praktiskt taget som obefintligt 

avseende psykiska och existentiella frågor.   

 

”Och varenda gång han har kommit hem från lasarettet så har han haft fullt med svamp på 

tungan, ja sån där tjock svamp på tungan som går ända ner i halsen” 

 

”Vi kan väl säga då att fysisk vård är lätt att få men man skulle mer kunna utveckla det då och 

ta mer hand om hela människan när man blir sjuk” 

 

”Men det känns lite såhär att du får en tablett till och…istället för att kanske ha nått samtal eller 

sådär…för det gör ju jättemycket att bara prata av sig med någon” 

 

Det som gör att familjemedlemmarna trots allt klarar av sin situation är att de har 

stöd av varandra. 
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”Ja vi har ju varandra, vi är ju här uppe varje dag pratar, spelar kort, korsord och så vidare, 

hjälper varann, stödjer varann” 

 

Förslag på förbättringar för vården i stort 

Familjerna efterlyste bättre psykiskt och existentiellt omhändertagande för både den 

sjuke och familjemedlemmarna, till exempel genom att erbjudas mer möjlighet till 

samtal. Förslag framkom att som familjemedlem få träffa någon i samma situation, 

att dricka kaffe och prata med, en som förstår hur det är att vara i denna livssitua-

tion. Önskemål framkom också om mer tid för avlastning i hemmet och fler kort-

tidsplatser. Vidare efterfrågas mer vårdpersonal, som bryr sig och som är mer kunnig 

att ta hand om döende patienter och deras familjemedlemmar. Flera påtalade även att 

det behövs bättre samverkan och information mellan de olika delarna i vårdkedjan, 

som kanske kunde bli bättre om vården endast hade en huvudman. En del familjer 

beskrev att deras ekonomiska situation försämrats under sjukdomstiden. Önskemål 

framkom om billigare färdtjänst och mediciner.  

 

”Hon (hustrun) skulle fått mera hjälp här hemma från början, det är väl inte för mycket begärt att 

man ska bli sedd, jag menar fungerar inte vi så fungerar det ju inte hemma” 

 

”Dom har en så skarp gräns mellan kommunen och landstinget, det är otroligt…det är så sjukt ja 

kommun är kommun och landsting är landsting, men det går inte att mötas halvvägs…det är 

onödig byråkrati…det skulle vara smidigare om det inte var så mycket bestämmelser” 
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”En trygg patient blir en billig patient och att man inte håller på och sitter på akutmottagningen 

och gnager på naglarna var och varannan dag utan att man vet att man inte behöver åka till 

akuten…och det betyder ju hemskt mycket…om dom fattar politikerna vad det handlar om så det, 

det får ni gärna trycka på” 

 

PRIVO:s funktion 

Familjerna beskrev att de fått information om PRIVO, men att de har svårt att fullt 

ut förstå deras roll. Uppfattningarna varierade mellan de olika familjerna; en familj 

hade förstått att PRIVO var ett rådgivande team till de primära vårdgivarna, andra 

såg PRIVO som ett rådgivande team direkt för den sjuke eller som patientens pri-

mära vårdgivare, som bär ansvaret för att vården ska fungera i hemmet och någon 

familj visste inte vilken funktion PRIVO har.   

 

”För allt jag vill ha sagt det säger jag till distriktssköterskan och så för hon över det till PRIVO-

sjuksköterskan då om jag säger…allt har fungerat så bra” 

 

”Ja att det är dom som ska…det är dom som har ansvaret för att det ska bli så bra som möjligt 

för honom” 

 

”Dom (PRIVO) är i periferin nu mot vad dom lovade i början” 

 



 

 

47 

 

Det var få familjer som visste vilken relation som fanns mellan PRIVO och distrikts-

vården och både positiva och negativa uttalanden gjordes om deras samverkan. När 

familjerna behövde hjälp vände de sig främst till distriktssköterskan eller till sjuk-

sköterskan i PRIVO eller PRIVO:s läkare för direkta ordinationer, utskrivning av 

recept och medicinsk rådgivning. Möjlighet fanns att, enligt familjerna, kunna kon-

takta PRIVO:s sjuksköterska och läkare dygnet runt. Vissa familjer hade svårt att 

avgöra om besökande läkare i hemmet var från distriksvården eller PRIVO eller från 

någon annan verksamhet. 

 

”Men det är nog det enda direkttelefonnummer som jag har till nån doktor ja och det är till 

(PRIVO:s doktor) det har jag aldrig varit med om förut…ja det känns bra, det är ingenting att 

klaga på men han är osynlig”  

 

Erhållet stöd från PRIVO 

Det stöd familjerna upplever att de fått från PRIVO är främst smärtlindring men 

även genomgång av den sjukes situation och mediciner, annan symtomlindring och 

kontakt angående hjälpmedel och samtal. Familjerna upplevde inget stöd från teamet 

avseende psykiska eller existentiella frågor. De upplevde däremot att PRIVO utgör 

en stor trygghet då de är lätta att få tag i, ibland dygnet runt. Det upplevdes mycket 

positivt när PRIVO:s läkare och sjuksköterska gjorde hembesök tillsammans i början 

av vårdrelationen. Systemet upplevdes emellertid som sårbart om PRIVO:s med-

lemmar ej var anträffbara, eftersom de primära vårdgivarna till exempel inte har kun-

skap om hur morfinpumparna ska hanteras vid läckage eller annat krångel. 
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”Den liksom personen som är hela tiden, har kontakt det är (PRIVO-sköterskan) ja…hon är 

ju snabb och fixar saker det är hon…ja ringer och frågar och till läkarna…det…vi är väldigt 

nöjda faktiskt”  

 

”Jag vet inte, det är för osäkert, det är för liten krets av sjuksköterskor som kan…det finns ingen, 

inte den här veckan...själva PRIVO-vården det är som jag säger grunden var för dåligt lagd, det 

har gått för fort, om det börjar droppa i nålen här idag, vem får jag hit som kan det här…ingen” 

 

Alla familjer ansåg att PRIVO:s medlemmar är mycket kompetenta och att de gör 

sitt bästa men ingen upplevde att de fått mer kunskap om sjukdom, vård eller 

behandling sedan kontakten etablerades. Däremot var de överens om att vården 

förbättrats sedan PRIVO kopplats in, framför allt vad det gäller smärtlindring, även 

om de hade svårt att urskilja vad PRIVO gör i förhållande till övriga vårdgivare. 

Eftersom det framhölls att medlemmarna i PRIVO-teamet är duktiga, saknade de en 

mer ’fysisk’ personlig kontakt. De hade dock förståelse för att teamet har en alltför 

hård arbetsbelastning och är för få till antalet för att hinna med alla patienter.  

 

”Det är en morfinpump som jag fick i januari och som hjälpt mig nånting otroligt…för innan hade 

jag sån värk så…ja jag undrar om jag tyckte att det var nån mening med att leva…det var väldigt 

jobbigt…men…eh…det har hjälpt nått otroligt” 
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”Jag tycker nog sen det här sista när jag fick kontakten med PRIVO här och så, så har jag blivit 

innesluten i ett system som verkar funka” 

 

Förbättringar för PRIVO:s verksamhet    

Familjerna hade få konkreta förslag för att förbättra PRIVO:s verksamhet. De mena-

de att de inte hade tillräckligt med insyn i vården för att kunna ge några förslag, utan 

tyckte att de kunde fortsätta som tidigare. De återkom till att så få av de primära 

vårdgivarna hade kunskaper om hur morfinpumpar ska skötas och önskade att de 

kunde få utbildning i detta av PRIVO. De efterlyste även bättre information till dem 

själva om vad som kan hända med den medicintekniska utrustningen och vart de kan 

vända sig när problem uppstår. 

 

Intervjuer med PRIVO:s medlemmar 

Arbetssituation och arbetssätt 

Samtliga medlemmar i teamet var överens om att arbetsklimatet var bra. Team-

känslan däremot upplevdes ha varit bättre tidigare, teamet träffades inte så ofta nu 

som förr och några menade att det bildats två sektioner och att det geografiska 

avståndet mellan medlemmarna påverkat teamkänslan. Teammedlemmarna var 

osäkra om de hade en gemensam grundsyn för deras arbete, eftersom de arbetar så 

olika i de tre områdena. Till exempel beskrev flera av teammedlemmarna att familje-

medlemmar till en döende person lider minst lika mycket som den som är sjuk och 

behöver stort stöd, men de hade delade meningar om det var deras uppgift att ’se till 

familjen’. En av medlemmarna framhöll att det var viktigt att se patienterna i sitt 
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sammanhang, det vill säga tillsammans med övriga familjemedlemmar, men i 

huvudsak beskrevs familjeperspektivet i stället vara en uppgift för kurator eller 

psykolog. 

 

”Jag tycker att arbetsklimatet är ganska bra…och fastän vi är olika så har man ju en känsla av 

gemenskap det måste jag säga…att vi har” 

 

”Nu har de blivit av med han som var kurator och gjorde ett stort jobb och då finns det ingen som 

ersätter…då kan man inte göra så mycket på den sidan” 

 

Teammedlemmarna gav uttryck för en stor arbetsbelastning med en del övertid samt 

arbete på helger och nätter, trots att den ordinarie arbetstiden är dagtid. Flera 

beskrev svårigheten att dra gränser för hur mycket de ska ’ställa upp’. Kunskapen om 

hur till exempel morfinpumpar och spinalkatetrar ska hanteras är ännu för dålig hos 

övrig personal, vilket gör att teammedlemmarna ibland får agera som jour-personal. 

 

”Ibland så måste vi ju gå in på helger då därför att om vi har morfinpumpar som krånglar så 

måste vi hjälpa till med dom”  
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”Det finns ingen back-up på sjukhuset, dom har ringt till mig vissa helger…jag känner att jag 

fixar inte det riktigt. Ja, och så ringer det nattetid, så att nånting måste göras åt det kan jag 

känna” 

 

Samtliga var överens om att det konsultativa arbetssättet skulle fortsätta, även om de 

flesta beskrev att det är svårt att göra en klar gränsdragning. Flera av medlemmarna 

tillstod att det ibland kan vara rätt att ta över behandlingsansvaret, till exempel vid 

’krångliga patienter’ eller för att göra situationen ’så smidig som möjligt för alla’. 

Åsikterna i teamet varierade alltifrån att arbeta strikt konsultativt till att ta ännu mer 

behandlingsansvar. 

 

”Jag är alldeles övertygad om att vi måste gå över gränsen ibland…jag vill ju inte gärna gå förbi 

distriktssköterskor eller kommunsköterskor, men ibland gör vi det…personligen så skulle jag vilja 

jobba mer med behandlingsansvar” 

 

Läkare i teamet beskrev att behandlingsansvar kan överflyttas till PRIVO efter 

överenskommelse och nära dialog med primäransvarig läkare.  

 

”Vi kommer överens i varje enskilt fall vad jag ska göra och inte göra…målet är att göra det så 

smidigt som möjligt för patienten och övrig personal…det tar mig två minuter och skicka ett e-recept 

direkt och det tar kanske två dagar om man ska skicka allting tillbaka den vanliga pappersvägen” 



 

 

52 

 

Samtliga beskrev att det konsultativa arbetssättet ska ligga som grund för deras 

arbete i framtiden och samtliga ansåg att de primära vårdgivarna hade bättre kunskap 

nu än när teamet började sin verksamhet. Flera poängterade även att om PRIVO 

skulle överge det konsultativa arbetssättet så äventyras kompetenshöjningen hos de 

primära vårdgivarna. 

 

Tillgänglighet 

Samtliga i teamet ansåg att deras tillgänglighet var god, åtminstone på kontorstid. De 

primära vårdgivarna kan nå teammedlemmarna via e-post, telefon, fax och minicall. 

Patienterna och deras närstående kontaktar oftast till exempel distriktsköterskan 

först, men ibland tas kontakt direkt med teammedlemmarna. Flera medgav att det 

ibland kan vara förvirrande för patienterna att veta vart de ska vända sig. En läkare 

har passning dygnet runt via mobiltelefon för de patienter som har avancerad 

smärtbehandling. 

 

”Dom patienterna vi har någon form av avancerad smärtbehandling på eller någon annan 

avancerad vård då får dom det mobiltelefonnummer som jag har på dygnet runt så dom kan ringa 

direkt till mig…om det är så att det behövs” 

 

Information 

Samtliga teammedlemmar ansåg att informationen om PRIVO nått fram till de allra 

flesta primära vårdgivare och att de nu kände till PRIVO, även om inte alla i detalj 
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visste vad PRIVO kan bidra med. Inom kommunernas verksamhet fanns det dock 

fortfarande personal som inte kände till PRIVO:s verksamhet, vilket ansågs bero på 

den situation som råder i kommunerna, till exempel bristen på sjuksköterskor. Flera 

ansåg att det nog var dags med en ny marknadsföringskampanj.  

Teammedlemmarna beskrev att de inte alltid var tydliga i sin information till 

patienter och familjemedlemmar om vilken roll de har och att de kommer från 

PRIVO. Ofta användes metaforen att de är en bro mellan sjukhuset och primär-

vården eller att de är experter på cancersjukdomar.  

 

”Jag säger inte att jag kommer från det palliativa rådgivningsteamet, det säger inte jag förrän jag vet 

hur mycket patienten vet om sin sjukdom och…jag säger att jag är sjuksköterska och kommer 

ifrån ett team som just är specialiserade på cancersjukdomar” 

 

Ledning 

Samtliga i teamet ansåg att de haft stöd från ledningen, och beskrev att chefen varit 

engagerad, lyssnat på dem och arbetat för deras bästa. En anda av framåttänkande 

präglade deras relation. Dock efterlystes någon som systematiskt drev PRIVO:s 

utveckling och en tydligare struktur, till exempel vem som har det yttersta medi-

cinska ansvaret för PRIVO samt sjuksköterskornas ansvar och befogenheter av-

seende att ändra medicinska ordinationer. Inom en snar framtid skulle en ny verk-

samhetschef tillsättas och teammedlemmarna gav uttryck för en viss oro för vad 

denna förändring skulle innebära. 
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”Vi har haft stöd…hon har verkligen försökt stötta oss i ledningsgrupper och i samverkans-

grupper…hon har verkligen lyssnat på oss” 

 

”Vilka medicinska värderingar ska gälla?…det kommer ju nya preparat, nya behandlingsmetoder 

här också och vem ska avgöra vad vi ska rekommendera och på vilka grunder…den tydligheten 

saknas fortfarande” 

 

Utbildning, kompetensutveckling, handledning  

Teamet beskrev att de utfört en hel del utbildningar, till exempel utbildning av 40 

palliativa ombud, Genombrottsprojektet som vände sig mot kommunens personal, 

olika lokala utbildningar i medicinsk teknik och föreläsningar inom olika vård-

utbildningar. Vissa informationsinsatser gränsar till att betecknas som utbildning, till 

exempel palliativt forum, som används för information om smärtbedömning, och för 

att möta och ge råd utifrån vårdpersonalens behov och problem. Information ges 

ständigt på olika avdelningsmöten. Samtliga i teamet är överens om att utbildnings-

behovet aldrig sinar och att utbildning behövs fortlöpande till alla personalkategorier.  

 

”Det handlar om fortlöpande utbildning och information, det får aldrig stagnera utan det ska hålla 

på hela tiden…det har hänt mycket så nu är det dags att ta en ny drive igen” 
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Samtliga sjuksköterskor har avslutat eller är under utbildning i palliativ vård eller 

onkologi. Det upplevs som positivt även om det ibland känts betungande att 

kombinera studier och arbete. Den kvarvarande läkaren i teamet avser att gå 

utbildning i palliativ medicin. Samtliga sjuksköterskor efterlyste utbildning i 

pedagogik, till exempel presentationsmetodik. Även ’samtalskonst’ efterfrågades. 

Teamet ansåg att det var viktigt att hålla sig ajour med vad som händer inom 

området och vill gärna åka på lämpliga kurser och konferenser. Dock upplevde man 

att det inte fanns så stort ekonomiskt utrymme för detta. 

 

”Jag skulle gärna vilja ha lite mer pedagogik och framförande…hur man formulerar sig och 

presenterar sig…sånt har vi inte i vår utbildning”  

 

”Jag efterlyser det här med samtalskonst och kunna föra ett samtal med patient och kunna 

lyssna…jag har blivit mer uppmärksam på det…hur man ställer frågor…här kan jag se brister 

hos teamet” 

 

Teammedlemmarna har gått i regelbunden handledning var fjortonde dag. Detta är 

uppskattat och alla vill fortsätta handledningen. 
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Externa kontakter 

De i teamet som haft kontakt med onkologiska kliniken i Linköping upplevde den 

kontakten som god, även om PRIVO ibland sågs som ett ’behandlande team’.  

Medlemmarna gav uttryck för varierande grad av kontakter med Linköping, 

till exempel har en sjuksköterska auskulterat där under en tid medan en annan endast 

haft sporadiska kontakter. Teamet har inte så mycket samverkan med Palliativa 

Rådgivningsteamet i Kalmar (PRIK), även om kontakter tagits på senare tid, främst 

för att tillsammans anordna en länsövergripande konferens. Några i teamet har haft 

gemensamma patienter med PRIK och kan eventuellt tänka sig någon form av 

gemensam rådgivning i framtiden. Kontakterna med Cancerstiftelsen i Oskarshamn 

har blivit mindre sedan deras sjusköterska slutat. Cancerstiftelsen har finansierat en 

del av utbildningen av palliativa ombud, främst arvoden till föreläsare.  

 

Dokumentation 

Alla i teamet var överens om att dokumentationen fungerade bättre nu än under 

projekttiden. Teammedlemmarna dokumenterade i Swedstar, samma program som 

används av primärvården. Detta upplevdes som mycket positivt, då teamet har 

tillgång till primärvårdens dokumentation och vice versa. Det var dock fortfarande 

problematiskt med dokumentationen vid kontakter med kommuner. Vid besök 

skrevs direkt i kommunens journaler, men vid telefonkontakter gjordes ingen 

anteckning alls. Vissa kvällar och helger hade kommunens personal tillgång till 

Swedstar, men detta upplevdes otillräckligt. Inte heller landstingets slutenvård är 

ansluten till Swedstar. Vid kontakter på sjukhusen dokumenterades PRIVO:s insatser 

oftast i enlighet med önskemål från avdelningen. Förutom Swedstar, har teamet en 

egen dokumentation, främst för statistik, men här dokumenteras även i viss 
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utsträckning rekommenderade och utförda vårdinsatser. Detta upplevdes som en 

arbetsam dubbeldokumentation, även om en del kunde se fördelarna med systemet.  

 

”Så det blir mycket dubbelföring…men huvudsaken med vårt system så får vi in hembesök och 

telefonkontakter och sen har vi själva patientdokumentationen i Swedstar eller i patientens 

journal… 

Intervjuaren: så där dokumenterar du inte vad du gör? 

Jo, det gör jag fast inte så utförligt” 

 

Samtliga i teamet ansåg att informationsöverföringen mellan landstingets slutenvård 

och distriktsvården inte fungerat tillfredsställande. Även informationsöverföringen 

till patienter och familjemedlemmar kan förbättras, enligt teammedlemmarna. Idag 

ges ingen skriftlig information, däremot har alla patienter en så kallad SPIRA-pärm, 

där aktuell information om patienten finns. Många av teammedlemmarna var dock 

kritiska till att innehållet i pärmen inte uppdateras i den omfattning som vore 

önskvärt. 

 

”Den (SPIRA-pärmen) fungerar bra för oss och jag tycker bara att den uppdateras dåligt, det är 

läkemedelslistor som är för gamla och ja, personalen skriver inte i den…de glömmer bort att 

skriva” 
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Vårdprogrammet 

Flera av teammedlemmarna hade en känsla av att vårdprogrammet inte används ute i 

verksamheten. En sjuksköterska beskrev att hon haft en kollega som haft utbildning i 

palliativ vård för flera hundra personal och nästan ingen hade ens hört talas om 

pärmen. Enligt teammedlemmarna varierar detta förmodligen från plats till plats. 

Själva använde de pärmen ibland, till exempel vid utbildning i medicinsk teknik. De 

betonade vikten av ett levande vårdprogram och att pärmens innehåll uppdateras 

regelbundet.    

 

”Ibland undrar jag om de där pärmarna över huvud taget öppnas alltså… jag har en känsla av att 

det har…jag brukar fråga använder ni den här pärmen och de säger att ja, vi vet inte var den står 

någonstans, det låter inte som man är så allert” 

 

Kvalitetssäkring 

Teammedlemmarna var överens om att kvalitetssäkringen inte riktigt kommit igång. 

Flera olika åtgärder har diskuterats och till exempel efterlevandesamtal har införts 

mer eller mindre regelbundet. En av sjuksköterskorna betonade det viktiga i att 

reflektera över utfallet av PRIVO:s insatser, till exempel att ställa frågor som ’varför 

var det svårt att smärtlindra den patienten?’ ’Hur löstes en svår psykosocial 

situation?’ Feed-back från patienter och familjemedlemmar får teamet vid hembesök 

eller telefonsamtal. Vissa instrument har prövats, bland annat ESAS och Weismanns 

kriterier men detta har inte följts upp. Flera i teamet upplevdes återkopplingen från 

personal otillfredsställande, vilket kunde medföra att teamet inte alltid blev 

informerade om deras åtgärder hade positiv eller negativ effekt. 
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”Om man inget hör då får man sitta och ringa och höra efter och då får man ofta höra att njae det 

blev inte så bra och då skulle man vilja säga men varför hör ni inte av er…likaså när en patient 

avlider att vi får veta det…det är ju pinsamt ibland om man ringer och näe han har varit död i fyra 

månader” 

 

Patientens valfrihet 

Samtliga i teamet ansåg att patientens valfrihet avseende vårdnivå och plats för 

dödsfallet var begränsat, ibland starkt begränsat och i vissa fall fanns ej valfriheten i 

realiteten. Det konstaterades att fler patienter nu dör i hemmet, vilket de flesta ansåg 

vara i enlighet med familjernas önskan. En begränsande faktor var den snäva 

tillgången till trygghetsplatser och en annan faktor som nämndes var den begränsade 

information som gavs till patienter och familjemedlemmar om möjligheten att få 

vård i hemmet, främst från sjukhusens vårdpersonal.  

 

”Den valfriheten finns inte…ja den finns alltså om patienten blir medveten om den men att…man 

talar inte om för patienten idag på vårdavdelningarna när man skrivs hem att du kan vårdas i 

hemmet utan man säger att blir det några problem så kommer du in, du har din säng här och det 

tror patienten på men så är det ju faktiskt inte” 
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Framtiden 

Teammedlemmarna trivdes alla med sitt arbete och ämnade fortsätta (förutom den 

läkare som beslutat sig för att sluta). Samtliga tyckte att deras arbete var intressant 

och roligt men också mycket krävande.  

 

”Jag trivs med mitt arbete även om det varit mycket jobbigt, det har varit riktigt tuffa perioder. Det 

är ett givande arbete som kan vara mycket tungt ibland och det är inte vem som helst som väljer den 

här typen av vård för det måste man nog vara lite speciell för” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att deras löner var låga i förhållande till deras ansvarsfulla 

arbetsuppgifter och hade förhoppningar inför framtiden att arbetsgivaren skulle 

uppmärksamma detta. De efterlyste även en större förståelse från ledningen för det 

arbete de utför.  

 

Teamet ansåg att den palliativa vården måste prioriteras ännu mer i framtiden, att 

satsa på mer vårdpersonal, höja kunskapsnivån ännu mer hos de primära 

vårdgivarna, satsa på att patienterna kan vårdas i hemmet i ännu stötte utsträckning, 

och ge utrymme för nytänkande. 
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Jämförelse av intervjuer med teamets medlemmar 
mellan åren 2000 och 2003. 
Det konsultativa arbetssättet är nu etablerat i teamet, även om det fortfarande finns 

viss problematik med en klar gränsdragning. Teamet tar också över behandlings-

ansvaret i större utsträckning nu än vid utvärderingen år 2000. Arbetsklimatet 

upplevs som bra, men teamkänslan har varit bättre förut. De geografiska avstånden 

gör att teamet träffas mer sällan än tidigare och utför sitt arbete på olika sätt. Arbets-

belastningen upplevs som större nu och även om de primära vårdgivarna har fått 

bättre kunskap i palliativ vård, saknas kunskaper om till exempel morfinpumpar, 

vilket gör att teamet får ha jourberedskap som leder till övertid. Teamets tillgänglig-

het ansågs bättre nu än tidigare. I likhet med utväderingen år 2000, anser teamet att 

det inte är deras uppgift att se till hela familjen, när en familjemedlem är i palliativt 

skede. Stor del av teamets verksamhet har varit utbildningsinsatser för de primära 

vårdgivarna, även om dessa minskat något sedan år 2000. Sjuksköterskorna i teamet 

har vidareutbildat sig inom onkologisk och palliativ vård. Dokumentationen och 

informationsöverföringen har blivit klart förbättrad sedan utvärderingen år 2000 

fram för allt inom teamet och mellan PRIVO och distriktsvården. Problematiken 

finns dock fortfarande kvar med den skriftliga kommunikationen till personal inom 

den slutna landstingsvården och kommunerna. PRIVO:s egen dokumentation 

medför en viss dubbeldokumentation för medlemmarna och behöver utvecklas. I 

likhet med utvärderingen år 2000 har teamets kvalitetssäkringsarbete inte kommit 

igång. Teamet var överens om att den bästa vägen att höja vårdkvaliteten i framtiden 

är att höja kompetensen hos vårdpersonal i samtliga vårdverksamheter.   
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DISKUSSION OCH REFLEKTIONER 
Utifrån utvärderingens resultat kan konstateras att PRIVO nu etablerat sig som ett 

professionellt team inom de olika vårdverksamheter som utvärderingen omfattar. I 

ett helhetsperspektiv utför PRIVO ett mycket gott arbete och är högt uppskattade av 

både primära vårdgivare, patienter och familjemedlemmar. Även teammedlemmarna 

själva upplever att de gör ett bra arbete, trots att arbetsbelastningen är hög och att 

arbetet ibland upplevs som krävande.  

 

Nedan pekas på några av utvärderingens resultat. 

PRIVO:s konsultativa roll är inte oproblematisk. För det första är teamet inte eniga 

om vilken roll de egentligen ska ha och för det andra antar teamet ibland en behand-

lande roll, med eller utan de primära vårdgivarnas samtycke. För det tredje är team-

medlemmarna otydliga i sin information till patienter och familjemedlemmar om 

vilken roll de har. Det är naturligtvis nödvändigt att teammedlemmarna själva 

diskuterar igenom sin roll och de konsekvenser som ett otydligt tolkande av det 

konsultativa arbetssättet medför. Det är uppenbart att hanteringen av det konsulta-

tiva arbetssättet ser olika ut i teamet, vilket kanske är naturligt eftersom förutsätt-

ningarna för PRIVO:s arbete ser olika ut i de tre områdena. En övervägande del av 

de primära vårdgivarna anser att PRIVO:s roll ska vara konsultativ, även om det 

poängteras att undantag kan göras. Det är emellertid nödvändigt att diskussioner förs 

med ansvarig läkare och/eller sjuksköterska om behandlingsansvaret överflyttas till 

PRIVO, vilket inte alltid sker idag. Tydliggörandet av teammedlemmarnas funktion 

är väsentlig, så att adekvat information kan ges till patienter och familjemedlemmar, 

för att undvika förvirring och orimliga förväntningar, till exempel att få träffa team-
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medlemmarna i högre grad. Ur familjernas perspektiv var PRIVO:s roll så otydlig att 

de flesta hade svårt att ge förslag på förbättringar av teamets verksamhet. Ett 

konsultativt arbetssätt har naturligtvis både förtjänster och brister, vilket rapporterats 

i tidigare utvärderingar. Fördelar som beskrivits är att det är kostnadseffektivt, att 

patienter kan vårdas i hemmet i större utsträckning och att teamet etablerar en bred 

kontaktyta. Nackdelar som rapporterats är att det är risk för oklarheter i ansvars-

fördelningen mellan primära vårdgivare och teamet, risk för att primära vårdgivare 

känner sig överkörda av experter och att teamet ser patienternas behov, som inte 

alltid tillgodoses (Söderberg 2000). Dessa för- och nackdelar omfattar naturligtvis 

även PRIVO:s verksamhet.  

 

Både primära vårdgivare och familjer upplevde att PRIVO är lättillgängliga och att de 

snabbt får den hjälp som efterfrågas. Flera av teammedlemmarna är tillgängliga till 

exempel på kvällar och helger. Detta kan naturligtvis ses som fördelaktigt för primära 

vårdgivare och familjer, men skapar också förväntningar, som PRIVO inte alltid kan 

uppnå. Den övertid som sjuksköterskorna i teamet rapporterat och den ökade till-

gängligheten utanför dagtid, härör sig i stor utsträckning till att de primära vård-

givarna inte kan hantera de så kallade morfinpumparna. Även familjerna uttryckte en 

stor oro för pumparnas skötsel, då de visste att de primära vårdgivarna inte klarade 

av dem, till exempel vid läckage. Således finns en risk att samtliga teammedlemmar 

ska hamna i en situation med ’ständig jour’. Med tanke på att medicinsk teknik 

endast utgör fem procent av PRIVO:s rapporterade åtgärder, blir proportionerna 

påfallande snedfördelade avseende deras arbetsinsatser. Det finns en uppenbar risk 

att en negativ spiral uppstår; ju större tillgänglighet teammedlemmarna erbjuder, 

desto större krav på ytterligare tillgänglighet kommer att ställas från primära vård-
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givare, patienter och deras familjemedlemmar. Teamets ökade krav på tillgänglighet 

och stora arbetsbelastning kräver en striktare och tydligare hantering av PRIVO:s 

arbetssätt, det vill säga en gränsdragning när det gäller arbetstider. Eftersom det i 

nuläget med aviserade besparingar inom landstinget inte är troligt att någon för-

stärkning på personalsidan kan förväntas, är det av stor vikt att PRIVO:s arbetssätt 

stramas upp, om teamet ska orka med sitt uppdrag i framtiden. Detta visar med klar 

tydlighet att systemet är mycket sårbart och det kan ifrågasättas i vilken utsträckning 

avancerad medicinsk teknik ska användas, innan primära vårdgivare har tillräcklig 

utbildning för att hantera den. Intensifierad utbildning till all vårdpersonal behövs 

således för att undvika negativa effekter både för teamet själva, för de primära vård-

givarna och för patienterna och deras familjemedlemmar. PRIVO bör intensifiera 

dessa utbildningsinsatser även mot bakgrund av det faktum att primära vårdgivare 

inom samtliga vårdverksamheter i första hand förordar höjd kompetensnivå hos dem 

själva för att höja vårdkvaliteten i den palliativa vården.  

 

Det är uppenbart att PRIVO:s dokumentation har förbättrats sedan utvärderingen år 

2000, men det finns fortfarande stora brister. Det vore naturligtvis önskvärt med ett 

gemensamt dokumentationssystem för samtliga vårdverksamheter, för att underlätta 

informationsöverföring och journalhantering. Teammedlemmarna påpekar att det är 

brister i informationsöverföringen mellan vårdverksamheterna, vilket naturligtvis är 

till nackdel för alla inblandade. Det faktum att vissa vårdkontakter inte dokumenteras 

alls, är ett hot mot patientsäkerheten och bör åtgärdas med det snaraste. Här kvarstår 

således samma problematik som vid förra utvärderingen! PRIVO:s interna doku-

mentation synes vara alltför osäker och medför även en del dubbeldokumentation. 

Viktiga uppgifter kan inte erhållas, till exempel inkomna remissers primära konsulta-
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tionsorsak och de inkomna remissernas fördelning på enheter inom respektive vård-

verksamhet. Sådana uppgifter är väsentliga att ha kännedom om, till exempel för att 

bedöma vilket fokus PRIVO:s utbildning till de primära vårdgivarna ska ha och hur 

belastningen ser ut i de tre områdena (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn). Systemet 

bör alltså ses över och göras mer fokuserat, tillgängligt och användarvänligt för hela 

teamet. Detta är även ett viktigt led i PRIVO:s kvalitetssäkringsarbete, som ännu inte 

kommit igång på allvar trots att teamet nu varit verksamt i cirka sex år. Detta är ett 

område som bör byggas upp systematiskt för att kunna ge underlag för en verksam-

het med hög kvalitet.  

 

Det är glädjande att konstatera att de primära vårdgivarna anser att patienterna fått 

en bättre vård och behandling med hjälp av PRIVO:s insatser och att de allra flesta 

är nöjda med det stöd som PRIVO gett. Detta verifieras även av familjerna. En 

viktig del i PRIVO:s interna kvalitetssäkringsarbete är just att kunna bedöma om och 

hur patienterna får en god död. Det kan rekommenderas att använda Weismans 

kritrier på vad som konstituerar en god död; symtomlindring, självbestämmande, 

sociala relationer, självbild, syntes och samtycke att dö. Kriterierna är inte helt lätta 

att hantera kliniskt, men genom att använda dem, skapas också en medvetenhet av 

dess innebörd. De kan även användas som underlag vid utbildning av primära vård-

givare, till exempel att anordna studiecirklar på temat ’En god död’. Drygt hälften av 

arbetslagen som besvarat enkäten ansåg att kontakten med PRIVO stimulerat till 

nytänkande, vilket är viktigt att fortsätta stimulera. Behov av kontakter och utbild-

ningstillfällen med de primära vårdgivarna behövs ständigt, så att innovativa krafter 

kan mötas och tillsammans utveckla den palliativa vården.   
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Familjerna var genomgående nöjda med det fysiska stödet som de erhållit, till 

exempel hjälpmedel och symtomlindring. Symtomlindringen upplevdes som mycket 

bättre nu än vid tidigare utvärdering (telefonintervjuer med efterlevande). Att den 

fysiska symtomlindringen fungerar bra är en väsentlig faktor för patienterna för att 

kunna känna välbefinnande och hopp (jmf. Benzein och medarbetare 2001). Det 

psykosociala och existentiella stödet upplevdes däremot som mycket eftersatt både 

ur patienternas och familjemedlemmarnas perspektiv. Speciellt den slutna landstings-

vården fick mycket kritik av familjerna. Utvärderingen visade också klart att team-

medlemmarna inte upplevde att familjemedlemmarnas behov var något som ingick i 

deras uppgifter, vilket delvis också visade sig i familjemedlemmarnas berättelser om 

hur de upplevde att de blev bemötta. Detta är ett synsätt som behöver utmanas, 

eftersom många studier visar att om familjemedlemmarna mår bra, mår även 

patienterna bra (Hupcey 1999), och vice versa (Wright & Leahey 2000). Riktlinjerna 

för den palliativa vården uttrycker klart att det är familjen som är ’vårdenheten’, och 

flera studier påpekar att det är nödvändigt att inte enbart se familjemedlemmar som 

partners i vården utan som personer som behöver lika mycket stöd som patienterna 

för att kunna uppleva välbefinnande (Duhamel & Dupuis  2003). Även med tanke på 

att det var fler patienter under åren 2002-2003 jämfört med år 2001 som både 

önskade och fick dö i hemmet, ställer även detta krav på övriga familjemedlemmar. 

Det kan förväntas att denna trend håller i sig även framgent och därför är det viktigt 

att familjemedlemmar får det stöd de efterfrågar. Om inte, kommer den palliativa 

hemsjukvården att kollapsa. Det kan således konstateras att det är uppenbart att 

varken de psykosociala och existentiella frågorna eller familjemedlemmars behov och 

välbefinnande ges någon högre prioritet, varken av primära vårdgivare eller PRIVO:s 

medlemmar. Utvärderingar av andra palliativa rådgivningsteam till exempel det i 

Halmstad, visar på samma problematik (Söderberg 2000). Här har PRIVO en stor 
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uppgift att först själva anta föreställningen att detta är viktigt och sedan genomföra 

steg två i det planerade utbildningspaketet. Detta bör ges hög prioritet!  

 

Teamet ansåg att patienternas valfrihet avseende vårdnivå och dödsplats ibland var 

starkt begränsad, på grund av att familjerna fick dålig information från vården om 

vilka möjligheter som finns. Detta återspeglade sig även i familjeintervjuerna. Trots 

detta visar statistiken att 72 % av de som önskade dö hemma också fick göra det. 

Familjernas möjligheter till ett aktivt medbestämmande är att kunna avge ett in-

formerat samtycke, grundat på adekvat information. Familjerna uppgav att de i stor 

utsträckning själva fick skaffa information. Det är emellertid en utmaning både för 

de primära vårdgivarna och PRIVO:s medlemmar att ge den information som 

familjerna efterfrågar, och inte enbart den information som familjerna anses behöva. 

Det faktum att familjerna ansåg att de inte fått större kunskap om den aktuella sjuk-

domen, vård eller behandling sedan PRIVO kopplats in, kan vara en konsekvens av 

att hantera information på ett sådant sätt. Det är emellertid allmänt känt att nyckeln 

till att kunna vara delaktig och ta beslut om den egna vården är att ha kunskap, eller 

som Andershed (1998) uttrycker det ’att veta’.  

 

De flesta rekommendationer vid förra utvärderingen år 2000 är nu mer eller mindre 

uppfyllda; att permanenta teamets verksamhet, att fortsätta med ett konsultativt 

arbetssätt, att möjliggöra för sjuksköterskorna att vidareutbilda sig, att delta i konti-

nuerlig handledning, att erbjuda kontinuerlig handledning till de primära vårdgivarna, 

vidareutveckla dokumentationen av teamets verksamhet och medverka till att ut-
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veckla informationsöverföring mellan teamet och övriga vårdverksamheter. Några av 

dessa punkter kan och bör utvecklas ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att PRIVO.s verksamhet är en betydelsefull del 

av den palliativa vården inom SHS. Teamets medlemmar gör ett bra arbete för alla 

inblandade parter. Utvärderingen visar dock att det är av yttersta vikt att PRIVO:s 

arbetssätt och konsultativa roll diskuteras, kritiskt granskas och tydliggörs, så att 

medlemmarna inte hamnar i en negativ spiral där kraven på deras tillgänglighet 

ständigt ökar. Utbildning av de primära vårdgivarna är av största vikt för att hindra 

den spiralen. Hur PRIVO:s verksamhet ska se ut i framtiden är inte enbart en fråge-

ställning för teammedlemmarna själva, utan är naturligtvis i hög grad även en 

ledningsfråga. Konsekvensberäkningar måste göras för att kunna påvisa att de 

palliativa rådgivningsteamen i allmänhet och PRIVO i synnerhet också är kostnads-

effektiva. Det råder dock ingen tvekan om att PRIVO även fortsättningsvis kommer 

att ha en väsentlig roll i den övergripande diskussionen om hur den palliativa vården 

ska se ut i ett längre tidsperspektiv.  

 

Metodologiska överväganden 
Vid utvärdering av den palliativa vården och PRIVO:s verksamhet är det av största 

vikt att så många perspektiv som möjligt beaktas (jmf. Ingleton & Faulkner 1995). 

Denna rapport innefattar därför primära vårdgivares, teammedlemmars, patienters 

och familjemedlemmars perspektiv på vården. Genom att samla data på flera olika 

sätt, och med olika populationer, så kallad triangulering (Begley 1996) stärks till-

förlitligheten i rapportens resultat. Det hade varit önskvärt att även fånga upp efter-
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levandes syn på vården, då de erhållit en viss distans till vårdtillfällena. Detta hade 

gjort bilden mer komplett, men kunde av olika skäl inte genomföras för tiden för 

denna utvärdering. En sådan uppföljning kommer att utföras av Högskolan i Kalmar 

under år 2005. 

 

Utvärderingen är målrelaterad, det vill säga utvärderingen avser att spegla om 

PRIVO har uppnått de uppsatta målen för deras uppdrag. Detta är emellertid inte 

oproblematiskt, eftersom PRIVO:s verksamhet är en del av den totala palliativa 

vården. Detta medför att PRIVO:s insatser inte går att isolera från andra insatser, 

vilket kunde tydligt märkas i familjeintervjuerna, det vill säga att de inte alltid kunde 

särskilja PRIVO:s insatser från övriga vårdgivares. Däremot fanns inte samma 

problematik för de primära vårdgivarna, som på ett tydligare sätt via enkätstudien 

kunde utvärdera teamets insatser. Vid tolkning av de numeriska siffrorna i resultatet 

av enkäten, är det av stor vikt att påpeka att ett arbetslag kan bestå av olika många 

svaranden, mellan en och 20 personer. Detta kan ibland göra tabellerna något 

svårtolkade. Det statistiska underlaget för denna rapport är erhållna från PRIVO:s 

eget register. Eftersom dokumentationssystemet fortfarande har påtagliga brister och 

alla kontakter med primära vårdgivare och familjer inte dokumenteras, ska siffrorna 

tolkas med en viss försiktighet.  

 

Enkätstudien till de primära vårdgivarna har en hög svarsfrekvens (80 %), vilket 

stärker trovärdigheten i resultatet. I jämförelse med tidigare utvärdering år 2000, då 

svarsfrekvensen var 59 %, svarade flera arbetslag att de ej haft kontakt med eller 
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kände till PRIVO. Få arbetslag påtalade detta vid denna utvärdering, vilket gör att 

urvalet har hög sensitivitet (jmf. Polit & Beck 2004).  

 

Patienter och familjemedlemmar intervjuades samtidigt om deras upplevelser av den 

erhållna vården under patienternas sista levnadsveckor. Trots att flera av patienterna 

var trötta och hade svårt att prata under intervjuerna, ville ingen av dem avbryta eller 

avsluta intervjun i förtid, trots att utvärderarna erbjöd detta. Även familjemedlem-

marna berättade villigt och många gånger livligt, vilket skapade innebördsrika och 

representativa intervjuer, vilket i sin tur stärker resultatets tillförlitlighet (Guba 1981). 

Flera familjer beskrev att ’det var skönt att få berätta’ eftersom de upplevde att ingen 

frågat efter deras berättelser tidigare. Berättandet i sig kan upplevas som helande och 

ett led i bearbetningen av livssituationen (Scott 2004).  Eftersom deltagandet vilar på 

frivillighet, har en viss selektion av familjer skett, men både ’positiva’ och ’negativa’ 

familjer har deltagit i utvärderingen.  

 

Intervjuerna med teammedlemmarna innehöll även de en innebördsrikedom, även 

om de beskrev vissa svårigheter att bedöma huruvida de till fullo genomfört sitt 

uppdrag eller inte. Analys av utvärderingens totala datamaterial har gjorts av båda 

utvärderarna tillsammans, vilket också stärker resultatets validitet och reliabilitet 

(Polit & Beck 2004). 
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