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SAMMANFATTNING
Syftet med denna översyn är att kartlägga och belysa utbud, struktur och
innehåll av vården som ges inom öppen (ASIH) och sluten specialiserad
palliativ vård samt belysa gränssnitt gentemot andra angränsade
vårdområde. En avgränsning i uppdraget är gjord då översynen ej
inkluderar barn.
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra
livssituationen för patienter med livshotande sjukdomar i livets slutskede.
Den specialiserade palliativa vården skiljer sig från den palliativa vården
genom att denna vårdform behandlar patienter med mer komplex
sjukdomsbild.
I Stockholms läns landstings uppdragsbeskrivning för sluten och öppenvård
specialiserad palliativ vård finns två målgrupper för uppdraget.
Målgrupp ett (M1) Vårdgivaren har ett medicinskt huvudansvar och
patienten har behov av specialiserad palliativ vård i öppen eller sluten vård
dygnet runt.
Målgrupp två (M2) Vårdgivarens insatser till patienten är preciserade i en
individuell vårdplan för de insatser som kräver specialiserad palliativ
kompetens. Övrig vård ges av annan vårdgivare som har det medicinska
huvudansvaret för patienten (oftast husläkarmottagning).
I länet finns i nuläget femton vårdgivare som bedriver specialiserad
palliativ vård. Fem av dessa har uppdrag enbart gällande öppen spec.
palliativ vård. De övriga har även uppdrag att bedriva sluten specialiserad
palliativ vård. Norrtälje är exkluderat. Beställningar och produktion
gällande vårdformen ser olika ut i länet.
Andel individer 50 år och äldre samt cancerincidens per 1000 innevånare
för kommun/stadsdel har valts ut som behovsunderlag. Andelen
cancerincidens varierar i länet. I ASIH Stockholmsgeriatrikens område
finns den högsta cancerincidensen medan i AISH Nackas område den
lägsta.
Då registerdata inte är tillräckligt kvalitetssäkrade har en
enkätundersökning till vårdgivarna genomförts för att få en bild av
innehållet i den specialiserade palliativa vården. Det totala enkätunderlaget
utgjordes av 1 110 patienter. Svarsfrekvensen var 99,6 procent.
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Följande slutsatser har dragits utifrån enkäterna:
1. På grund av olikheter i målgruppsregistrering behöver
tydliga riktlinjer för registreringen utvecklas.
2. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa
överföring i vårdkedjan mellan spec. palliativ vård och
onkologi, lungmedicin kirurgi.
3. Orsaker till långa inskrivningstider och i variationer mellan
vårdgivarna i både M1 och M2 behöver ytterligare utredas.
4. Variationsvidden gällande besök jourtid är stor.
5. En betydande andel patienter framför allt M2 erhåller få
besök. Orsaken till detta bör utredas.
Några av de övriga slutsatser i översynen
• En översyn av antalet vårdgivare bör övervägas i syfte att
skapa förutsättningar för att:
- alla vårdgivare skall ha tillgång till både öppen
(ASIH) och sluten specialiserad palliativ vård
- skapa förutsättning för ökad
kostnadseffektivisering.
• Ett viktigt underlag för fördelning av de specialiserade
palliativa resurserna bör på sikt vara cancerdödligheten
uttryckt i antal individer i varje upptagningsområde. I
avvaktan på att dessa uppgifter offentliggörs bör
cancerincidensen i de olika upptagningsområdena
användas för fördelning av resurserna. Fördelningen kan
dock kompliceras på grund av de ovan nämnda
registreringsproblemen samt av de rådande olika
prisbilderna vid enheterna. Dessa faktorer måste också
vägas in vid en eventuell omfördelning av resurserna.
• Behovet av palliativ vård för andra diagnosgrupper
behöver följas över tid, då den medicinska utvecklingen
möjliggör att dessa i större utsträckning vårdas i hemmet.
• Underlag för fördelningen av resurserna för patienter
med behov av avancerade medicinsktekniska insatser
(M2) bör på sikt vara antalet invånare över 50 i varje
upptagningsområde. Konsekvensen av detta bör utredas
vidare.
• Fördelningen av de totala resurserna behöver ses över
med utgångspunkt från att invånarna garanteras en
likvärdig vård i hemmet oavsett var i länet man bor.
• Förvaltningen har ett pågående arbete för att reglera
kostnadsansvaret för förskrivning av läkemedel i
öppenvård. Kostnadsansvaret för läkemedel som
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•
•

•
•

ordineras, underhålls och följs upp av annan vårdgivare
bör åvila denna.
Uppdraget för patienter i M2 behöver förtydligas så att
gränsen till basal hemsjukvård och M1 blir tydligare.
Vårdgivarens ansvar i de fall då flera vårdgivare är
involverade i patientens vård behöver tydliggöras i
uppdraget.
Den palliativa mottagningen i Södertälje skall utvärderas.
Förvaltningen bör fortsätta med arbetet att åstadkomma
förutsättningar för att kvalitetssäkrad data skall utgöra
grund för analys av verksamheten.
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INLEDNING
Den palliativa vården är en aktiv helhetsvård som ges till patienter med
obotlig sjukdom i palliativt skede. Behandling av smärta och andra symtom
samt psykologiska sociala och andliga problem ska stå i förgrunden. Målet
för palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för patienter och närstående
samt att patienten ska erbjudas en vård som utgår ifrån en helhetssyn på
människan och som beaktar alla konsekvenser av sjukdomen.

Definitioner
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av situationer som
kan uppstå vid livshotande sjukdom. WHO definierar palliativ vård enligt
följande:
• Lindrar smärta och andra plågsamma symtom
• Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process
• Syftar inte till att varken påskynda eller fördröja döden
• Integrerar psykosociala och existentiella aspekter i patientens vård
• Erbjuder stöd till hjälp för patienten att leva så aktivt som möjligt
fram till döden
• Erbjuder stöd till hjälp för de närstående att hantera sin situation
under patientens sjukdom och efter dödsfallet.
• Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patientens
och närståendes behov samt tillhandahåller, om det behövs även
stödjande och rådgivande samtal.
• Främja livskvalitet och kan påverka sjukdomsförloppet positivt
• Vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede tillsammans med andra
terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och
strålning. (1)
Specialiserad palliativ vård innefattar patienter med mer komplex
sjukdomsbild som kräver tillgång till specialiserad palliativ vård oavsett var
de vistas. Denna vårdnivå skiljer sig från den palliativa vården genom att
vårdformen behandlar fler och mer komplexa symtom, kräver tillgång till
specialiserade team dygnet runt samt möjlighet till konsultstöd kan finnas
på specialiserade enheter. (2)
Öppen och sluten specialiserad palliativ vård
I Stockholm kallas den öppna vården som bedrivs i hemmet i specialiserad
palliativ vård ofta för avancerad hemsjukvård i hemmet (ASIH). Den slutna
specialiserade vården bedrivs på särskild avsedd slutenvårdsavdelning för
specialiserad palliativ vård.
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I Stockholms län finns i nuläget femton vårdgivare som bedriver
specialiserad palliativ vård. Fem av dessa har enbart den öppna
specialiserade palliativa uppdraget (ASIH) medan övriga vårdgivare även
har slutenvårdsuppdragen. Norrtälje är exkluderat ur denna översyn.

Uppdragsbeskrivning
I Stockholms läns landstings uppdragsbeskrivning som infördes år 2008
för den öppna och slutna specialiserad palliativ vård skall vårdgivaren
tillhandahålla båda vårdformerna. Detta innebär på sikt en
sammanslagning av uppdraget för att underlätta för patienterna att få en
sammanhållen specialiserad palliativ vård utan onödiga förflyttningar
mellan vårdgivare.
Vårdgivaren ska ansvara för att patienten får den vårdform som bäst
motsvarar patientens behov. Uppdraget syftar till att när patienten
genomgått försämring av sin sjukdom skall patienten få bästa möjliga
kontinuitet genom att vården ges av samma vårdgivare i hemmet som i den
specialiserade palliativa slutenvården. Valfrihet råder för patienten men
utnyttjas framföra allt i sluten spec. palliativ vård. Vården omfattar
utredning och behandling av symtom samt omvårdande och
trygghetsskapande insatser. Vårdgivaren skall även kunna erbjuda
specialiserade palliativa insatser till patienter i särskilt boende för äldre.
I uppdraget beskrivs följande målgrupper för uppdraget:
Målgrupp ett (M1)
Patienter som har behov av specialiserad palliativ vård i öppen eller
slutenvård. Patienten har en obotlig sjukdom eller en starkt nedsatt
funktionsförmåga där ett sammanhållet medicinskt och
omvårdnadsmässigt omhändertagande utgör förutsättningar för ett
optimalt resultat av vården. Behov av tillgänglighet till vård dygnet runt för
att ha symtomkontroll skall föreligga. Patienten skall vara färdigutredd i
sin grundsjukdom. Vård i livets slutskede har högsta prioritet.
För patienter i målgrupp ett har vårdgivaren ett medicinskt huvudansvar.
Vård som ges av annan vårdgivare skall göras i samverkan med
vårdgivaren. Vård av patienter i målgrupp ett kan ges i öppenvård eller
inom slutenvård. Ofta är det patientens/anhörigs önskan om att vårdas i
hemmet eller i slutenvård som avgör var patienten vårdas
Målgrupp två (M2)
Patienter som behöver enstaka avancerade medicinska vårdinsatser
i hemmet får detta i målgrupp 2. Dessa insatser preciseras i en individuell
vårdplan i överenskommelse med den huvudansvarige vårdgivaren tex
husläkarverksamheten. Övrig vård ges av vårdgivare som har
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huvudansvaret för patienten. Många gånger är det medicinska insatser
som är tekniskt komplicerade eller insatser som kräver mycket hög grad av
tillgänglighet. Vårdgivaren skall kunna ge vård dygnet runt. (3)

UPPDRAG
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningsledning har givit uppdrag att
genomföra en översyn av öppen och sluten specialiserad palliativ vård.
Syfte med översynen är att kartlägga och belysa utbud, struktur och
innehåll av vården som ges inom öppen och sluten specialiserad palliativ
vård och belysa gränssnitt gentemot basal hemsjukvård, kommunal vård,
geriatrik (allmän palliativ vård) och akutsomatisk vård (framför allt
onkologisk vård).
En avgränsning är gjord då översynen ej inkluderar barn med behov av
specialiserad palliativ vård.
Mål med översynen är att:
• få en tydligare bild av den vård som ges inom uppdraget för öppen
och sluten specialiserad palliativ vård
• få en kartläggning av utbudsstrukturen i länet
• få ett underlag till fördelning av resurserna för öppen och sluten
specialiserad palliativ vård
• påbörja ett arbete med en tydligare målgruppsbeskrivning och
gemensamma definitioner med vårdgivarna om hur patienterna i
de olika målgrupperna ska klassificeras

GENOMFÖRANDE
En arbetsgrupp och styrgrupp för översynen tillsattes från HSNförvaltningens avdelning för Närsjukvård, Somatisk Specialistsjukvård och
Uppföljning och Utveckling.
Arbetsgrupp
Gunilla Benner-Forsberg, Avd för Uppföljning & Utveckling
Nadja Bogestam, Avd för Uppföljning & Utveckling
Ann-Charlotte Eklöf, Avd för Specialistsjukvård
Britt Fälth, Avd för Närsjukvården, Geriatrikenheten
Johan Holmgren, Avd för Närsjukvård, Geriatrikenheten
Lars Tocklin, Avd för Närsjukvården, Geriatrikenheten
Lena Waller, Avd för Närsjukvården, Geriatrikenheten
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Styrgrupp
I styrgruppen har följande personer deltagit;
Gunilla Malmefeldt, Ordförande, Avd för Närsjukvård, Geriatrikenheten
Elisabeth Höglund, Avd för Närsjukvård, Enheten för allmänmedicin
Regina Rodau, Avd för Utveckling och Uppföljning
Jöran Tyllström, Avd för specialist sjukvård
En referensgrupp bildades med representanter från vårdgivare och
specialsakkunniga. Syftet med referensgruppen har varit att diskutera
gränsdragningsfrågor samt ge synpunkter på framtaget underlag.
Referensgruppen har genomfört fem möten.
Referensgrupp
Georg Engel, Ersta Hospice
Eva Thoren-Toudouls, Stockholms sjukhem
Inger Fridegren, ASIH Nacka
Björn Sjögren, Nackageriatriken
Fredrik Sandlund, ASIH Långbro Park
Monica Nilsson/Ann- Sofie Stjernfeldt, Södra Stockholms geriatriska klinik
Göran Wåström, Stockholmsgeriatriken
Martin Annetorp, Jakobsbergsgeriatriken/SPESAK Geriatrik
Thomas Wohlin, SPESAK Allmänmedicin
Urban Nylén, SPESAK Tumörsjukdomar

Metod
Registerdata gällande konsumtion, besöksregister m.m. från
registersystem (VAL) har tagits fram för översynsarbetet, men har inte
kunna användas då dessa data i nuläget inte är tillräckligt kvalitetssäkrade.
För att få en fördjupad bild har därför en enkätstudie genomförts.
Enkätstudien innehöll fyra enkäter. Enkät A för sluten specialiserad vård,
enkät B för patienter i öppen vård M1 och enkät C för patienter i öppen
vård M2. Alla enheter har dessutom fått besvara enkät D som innehållit
verksamhetsövergripande frågor. För enkät A-C har en enkät besvarats för
varje patient som varit inskriven minst en vecka före den 22 oktober 2008
vilket var mättillfället. Se enkätformulär bilaga 1
I ett led för att få fram behovsunderlag har Onkologiskt centrum (OC)
bistått med data gällande cancerincidens och cancerprevalens. Data
redovisas per kommun/stadsdel och avser samtliga cancerdiagnoser. Då
cancer är mest förekommande bland individer som är äldre än 50 år, har
data satts i relation till befolkning över 50 år och presenteras i rapporten
per 1 000 invånare.
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BAKGRUND
På senare tid har den specialiserade palliativa vården förändrats från att
tillgodose behoven hos patienter med kort tid att leva till att omfatta
patienter med andra specialiserade vårdbehov. Dessa behov kan finnas hos
patienter med avancerad symtomgivande sjukdom som ibland förväntats
ha en något längre återstående levnad än några månader och som kan ha
antitumoral behandling, ibland av annan vårdgivare. Denna förändring av
vårdinnehållet ställer större krav på kompetensutveckling,
kommunikation, informationsöverföring och samverkan mellan de olika
vårdgivarna i vårdkedjan.

Andra landsting – omvärldsbevakning
Enligt nationella rådet för palliativ vård är vårdformen ojämnlikt fördelat i
Sverige. Varje år dör 90 000 personer och av dessa beräknas en tredjedel
ha behov av specialiserad palliativ vård. Den öppna spec. palliativa vården
bedrivs i landstingens regi, organisatoriskt knutet till sjukhus eller
primärvård men kan också vara fristående och utgå från en privat
organisation eller stiftelse. En del områden i Sverige är glest befolkade och
sjukvården har inte möjlighet att upprätthålla specialiserade team med
palliativ kompetens. En positiv utveckling med mer utbyggnad av
verksamheterna har dock skett de sista tio åren. De län som hade flest
platser för specialiserad palliativ vård i mars 2008 var Östergötland,
Dalarna, Stockholm och Halland. (1)
Socialstyrelsen pekar på att verksamheten kan byggas på skilda sätt
beroende på de lokala förutsättningarna. På några håll i landet är det
verksamheten på sjukhusen som flyttas ut för att nå personer i ordinärt
boende. Dessa enheter heter oftast något för att visa kopplingen till
sjukhuset såsom t ex sjukhus-ansluten hemsjukvård. I andra fall bygger
man upp en verksamhet baserad på de lokala förutsättningarna i ett
geografiskt område. Här har kommunen eller primärvårdens hemsjukvård
en central roll, ibland kan läkarresurser hämtas från vårdcentralerna. (4)

Några exempel på verksamheter för palliativ vård i
övriga delar i landet
Region Skåne
I Region Skåne finns kvalificerad vård i hemmet (KVH) t ex i Kristandstad
och Hässleholm med organisatorisk tillhörighet i primärvården Skåne
Nordost. Verksamheten bygger på fyra ben; Kvalificerad vård i hemmet,
Hospice, Konsultverksamhet och Rehabiliterings- och rådgivningsteam
(Fenix). KVH- konsultverksamheten är rådgivningsteam som består av
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sjuksköterskor och läkare med specialkompetenser som vänder sig till all
vårdpersonal inom kommun och landsting som kan behöva stöd eller råd i
palliativa frågor gällande patienter och närstående.
FENIX- enheten (enhet för rehabilitering och psykosocialt stöd) är en
öppenvårdsmottagning som vänder sig till den som har eller har haft
cancer. Här finns möjlighet till stöd för att bearbeta tankar och känslor i
samband med sjukdomen eller efter avslutad behandling. Patienterna har
även möjlighet att träffa andra i samma situation. Satsningar har även
gjorts för att särskilt utbilda hemtjänstpersonal som ska arbeta med de
palliativa patienterna.
Palliativ vård i Arjeplog och Arvidsjaur
Palliativ vård har bedrivits i kommunen sedan mer än 10 år tillbaks och i
början av 2000 talet antogs en gemensam handlingsplan för kommun och
landsting. I planen anges mål, riktlinjer, verksamhetsformer, samt
ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Samverkan med organisationer
och då särskilt kyrkan lyfts fram. Verksamheten har lokalt byggts upp ur
hemtjänst och hemsjukvården. Hemtjänstpersonal som vårdat patienten
tidigare skall så långt det är möjligt helst vara involverad i vården vid livets
sista dagar. Distriktssköterskan leder arbetet och tillför kvalificerad
medicinsk kompetens. Läkarkompetens tillförs från vårdcentralen där det
även finns fyra observationsplatser, en av dem är särskild lämpad för
palliativ vård. Vården på länsnivå erbjuds vid länsdelssjukhuset i Piteå som
har tio platser för palliativ vård (PAVA). (4)
Västra Götaland
I en utredning om en framtida målbild av den avancerade hemsjukvården
finns förslag att skapa en organisation som säkerställer vårdens kvalitet
och kontinuitet. I förslaget föreslås multidisciplinära team under en
huvudman. I Göteborg tillhör den basala hemsjukvården förutom
läkarinsatser kommunen. Begreppet ASIH beskrivs som sjukhusets säng i
patientens hem och kan även utgöra en resurs till allmän hemsjukvård och
särskilt boende för äldre. I utredningen från Västra Götaland beräknas att
det ska finnas ett ASIH- team per 100 000 invånare. Avsikten är också att
tillskapa ett palliativt resurscentrum tillsammans med Sahlgrenska
sjukhuset och utveckla och förstärka informationsöverföring och
dokumentation mellan de olika vårdnivåerna. (5)
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Vårdprogram/Fokusrapporter
Några exempel på dokument som tagits fram som ger rekommendationer
till verksamheten inom specialiserad palliativ vård redovisas nedan.
I Fokusrapport; Palliativ onkologisk vård gjordes en kartläggning av
struktur och en del förslag formulerades till fortsatt arbete i Stockholms
län. I rapporten konstaterades att antalet palliativa platser år 2005, räknat
per 1000 döda i cancer var högst i norra länsdelen, något lägre i södra och
lägst i Stockholm stad. I fokusrapporten finns ett resonemang om att
teoretiskt skulle antalet vårdplatser räcka till cirka 12 veckors vård före
döden till samtliga avlidna i cancer. Cirka 35 procent av de patienter som
vårdades inom avancerad hemsjukvård fick cytostatikabehandling. Enligt
fokusrapporten skulle det då innebära att det inte enbart är patienter i
livets slutskede som vårdades, utan även patienter i tidigare
sjukdomsskede med tillgång till antitumoral behandling.
Rapporten pekade på att allteftersom vårdformen blir alltmer känd ökar
efterfrågan och kraven från patienter och anhöriga att få ta del av vården. I
rapporten belystes också att en ökande andel av de äldsta döende
patienterna vårdades inom särskilda boendeformer med eventuell
bristande medicinsk kompetens och resurser för palliativ vård. Rapporten
visade på att rollfördelningen delvis var oklar mellan specialiserad palliativ
vård och högspecialiserad onkologisk vård. (6)
Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående
inför vistelse i hemmet är en fokusrapport som pekade på att vård i
hemmet ställer ökade krav på patientens förmåga till egenvård och
närstående förmåga att delta i vården av den sjuke. Detta gäller naturligtvis
också om patienten har insatser av avancerad sjukvård i hemmet. Vikten av
skriftlig information samt utbildningsstöd till patienter och närstående
inför vistelse i hemmet poängterades. (7)
Ett Vårdprogram för palliativ vård för Stockholms län togs fram med
målsättningen att patienter ska bli tillförsäkrad ett optimalt och
kvalitetssäkrat omhändertagande där vård och behandling ingår. Detta
skall ske på adekvat vårdnivå och med adekvat kompetens utifrån
patientens behov. Patientens vilja när det gäller omhändertagande ska
respekteras och målet bör vara kontinuitet i kontakter med respektive
vårdgivare och en väl fungerande vårdkedja med god kommunikation
mellan olika vårdgivare. (2)
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Årsrapport för Svenska palliativregistret påpekade att om patienten är
obotligt sjuk och döende i någon annan sjukdom än cancer är det ovanligt
att personen får del av specialiserade palliativa vårdens innehåll,
kompetens och resurser. Cirka 25 procent av befolkningen i Sverige dör av
cancer medan cancerpatienterna utgör mer än 90 procent av de inskrivna
på de flesta hospice, palliativa slutenvården och avancerade
hemsjukvården. (8)
I en tidigare genomförd utredning av HSN- förvaltningen formulerades
förslag på målgruppsbeskrivningar för specialiserad palliativ vård i livets
slutskede. Några av de förslag som utredningen från 2006 framförde var
att väntetider för specialiserad palliativ vård i livets slutskede inte bör
överstiga 2 dygn. De specialiserad palliativa slutenvårdsplatserna skulle
utökas samt konsultteam riktade till särskilt boende för äldre skulle finnas.
Flera av förslagen har införts. (9)
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KARTLÄGGNING
I detta kapitel redovisas en kartläggning av den specialiserade palliativa
vården i länet.

Utbud och Befolkning
Nedan finns en beskrivning över de verksamheter som finns i länet
(exklusive Norrtälje) samt vilka så kallade upptagningsområde de har.
Befolkningsunderlaget avser år 2007 och redovisas per
verksamhetsområde. De vanligaste sjukdomarna i vårdgrenen finns i
åldersgruppen över femtio år, därför redovisas antal individer i
befolkningen över 50 år respektive hur andelen 50+ fördelar sig över länet.

NORRA LÄNET
Verksamhet

Område

Byle gård
Förenade care AB
Privat
ASIH nordväst
SLSO
Löwet Närvård AB
Privat

Danderyd, Lidingö,
Täby, Vallentuna,
Österåker, Vaxholm
Järfälla, Upplands-Bro,
Solna, Sundbyberg
Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

STOCKHOLM/EKERÖ
Verksamhet

Område

Befolkning
Totalt

Antal
50+

Andel 50+
Länsfördelning

210 006

73 502

13 %

180 226

59 475

11 %

135 352

43 313

8%

Befolkning

Andel 50+ i
länet
12 %

Bromma, VällingbyHässelby, SpångaTensta, Rinkeby-Kista,
Ekerö
Kungsholmen,
Norrmalm, Östermalm

229 754

Antal
50 +
68 926

61 928

23 533

4%

Kungsholmen,
Norrmalm och för
slutenvården även
Bromma, VällingbyHässelby, Spånga-

119 738

38 316

7%

Totalt

ASIH
Brommageriatriken
AB
Privat
StockholmsGeriatriken ASIH
SLSO
Stockholms
sjukhem
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Tensta, Rinkeby-Kista,
Ekerö
Privat
Ersta Hospiceklinik

Privat
ASIH Södra
Stockholms
geriatriska klinik
SLSO (tom 2008)
SÖDRA LÄNET
Verksamhet

Södermalm och för
slutenvården: även
Haninge, Tyresö,
Nynäshamn, EnskedeVantör-Årsta,
Skarpnäck, Farsta,
Östermalm, Nacka,
Värmdö
Södermalm, EnskedeVantör-Årsta,
Skarpnäck, Farsta

Område

114 657

38 983

7%

173 067

55 381

10 %

Befolkning

Andel 50+ i
länet
6%

Haninge, Tyresö

114 432

Antal
50 +
35 474

Nacka kommun exl Boo

55 848

16 475

3%

Boo församling i Nacka
kommun, Värmdö

62 376

18 089

3%

Botkyrka, Huddinge,
Skärholmen,
Liljeholmen, Hägersten,
Älvsjö
Nynäshamn

288 055

49 113

9%

24 992

9 747

2%

Salem, Nykvarn,
Södertälje

105 115

33 637

6%

1 875 546

563 964

100 %

Totalt

ASIH
Handengeriatriken
SLSO( tom 2008)
ASIH Nacka
SLSO
ASIH
Nackageriatriken
AB
Privat
ASIH Långbro Park

SLSO
ASIH Nynäs Vård
AB
Privat
ASIH
Södertäljegeriatriken
SNS
Maria Regina
Privat
Hela länet

Hela länet

Källa Befolkningssiffror; Regionplane– och trafikkontoret, SCB.
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Beställningar
I tabellen nedan redovisas beställd vård för 2007 och 2008 för respektive
vårdgivare. Sluten och öppen vård M1 beställs i vårddygn. M2 verksamhet i
öppen vård beställs i besök.
Slutenvård/
vårddygn

Öppen spec.
pall vård
M1 vårddygn

Öppen spec. pall
vård
M2 besök

2007

2008

2007

2008

2007

2008

NORRA LÄNET
Byle gård

5 400

5 940

24 696

27 166

2 000

2 696

ASIH Nordväst

0

3 485

22 500

26 000

4 500

4 500

Löwet Närvård

3 650

3 650

18 000

18 657

4 500

4500

Ingen slutenvård

23 000

23 000

8 000

8 000

ASIH
StockholmsGeriatriken

Ingen slutenvård

10 000

10 000

10 000

5 000

Stockholms
sjukhem

11 125

11 859

5 600

10 000

3 060

3 060

Ersta
Hospiceklinik

7 240

7 108

9 146

12 000

3 049

3 000

ASIH Södra
Stockholms
geriatriska
klinik

7 647

6 700

20 300

21 000

20 000

16 100

Verksamhet

STOCKHOLM/
EKERÖ
ASIH Brommageriatriken
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Verksamhet

SÖDRA LÄNET
ASIH Handengeriatriken

HSN 0807-0925

Slutenvård/
vårddygn

Öppen spec.
pall vård
M1 vårddygn

Öppen spec. pall
vård
M2 besök

2007

2008

2007

2008

2007

2008

ingick i
geriatri
ken

2 190

10 950

10 950

6 161

6 161

ASIH Nacka
ASIH Nackageriatriken
ASIH Långbro
Park

ingen slutenvård
ingen slutenvård

11 310
11 310

11 310
11 310

2 150
2 150

2 150
2 150

5 100

28 000

28 000

14 000

12 000

ASIH Södertäljegeriatrikens

ingick i 2 882
geriatriken
ingen slutenvård

18 250

18 250

1 800

2 400

ASIH
Nynäs Vård AB
Maria Regina
Totalt

0
40 162

5 455

3 285
52 554

ingår i ordinarie
avtal

ingår i ordinarie
avtal

Ingen ASIH
21752 227 333

Ingen ASIH
81 220 70 871

Totalt finns femton vårdgivare av öppen och sluten specialiserad palliativ
vård. Fem av dessa har enbart det öppna uppdraget (ASIH). De övriga har
även uppdraget att bedriva sluten specialiserad palliativ vård. Åtta
vårdgivare bedriver även geriatrisk vård.

Inskrivna individer
Nedan presenteras inskrivna individer, utförda vårddygn och samt besök
per individ (medelvårdtid) uppdelat på norra länet, Stockholm respektive
södra länet. Uppgifterna avser år 2007 då senare siffror inte är tillräckligt
kvalitetssäkrade.
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Öppen spec. palliativ vård

Målgrupp 1, 2007

Område

Inskrivna Utförda
individer vårddygn

Vårddygn
per
individ

Norr
Stockholm/
Ekerö

471

69167

147

726

76501

105

Söder

595

64847

109

Totalt

1792

210 545

117

Målgrupp 2, 2007

Område

Inskrivna Utförda
individer vårddygn

Besök
per
individ

Norr
Stockholm/
Ekerö

165

6917

42

814

35734

44

Söder

305

19573

64

Totalt

1284

62224

48

Högst antal producerade vårddygn och besök i öppen spec. palliativ vård
2007 för både M1 och M2 har vårdgivarna i Stockholms kommun. Högst
antal vårddygn per individ för M1 har norra länet medan flest besök per
individ M2 har södra länet. Totalt är medelvårdtiden i M1 117 vårddygn
och i M2 48 besök.

Kostnader
De totala ersättningarna för specialiserad palliativ vård är budgeterat till
620 miljoner kronor för år 2009.

Ersättningsmodell
För den öppna spec. palliativa verksamheten är det en prestationsbaserad
modell. Den rörliga prestationsersättningen är 50 procent av den totala
beställda prestationsersättningen. Alla avtal har någon form av
målrelaterad ersättning. I vissa avtal får vårdgivaren denna ersättning i
efterskott och i andra avtal ges den målrelaterade ersättningen i förskott.
Avräkning görs i nuläget i december efter inrapporterad data. Ersättningen
utgår för två olika målgrupper, M1 och M2. Se definition på sidan5.
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För M1 utgår en dygnsersättning och för M2 en besöksersättning. Efter
politiskt beslut sluts nya avtal utan tak för M1. Detta innebär att
vårdgivaren får rörlig ersättning ovanför den volym som beställts.
Även för den slutna spec. palliativa vården är det en prestationsbaserad
modell som gäller. Den rörliga prestationsersättningen är fastställd till ett
bestämt belopp. Detta uppgår till 1530 kronor/dygn för 2009. Den fasta
delen är total ersättning per dygn minus den rörliga delen. Detta innebär
att de avtal som har en dygnsersättning som överstiger 3060 kronor per
dygn får en fast del som överstiger 50 procent av den totala ersättningen
och de avtal som har en ersättning som understiger 3060 kr/dygn får en
fast ersättning som är lägre än 50 procent. Alla avtal har någon form av
målrelaterad ersättning. Vissa vårdgivare får denna ersättning i efterskott,
andra i förskott. Avräkning görs i december efter inrapporterad data.

Beställda och utförda volymer
2007
Öppen specialiserad palliativ vård
Under år 2007 beställdes totalt 212 000 vårddygn i M1 och av dessa
utfördes 210 000 vårddygn i länet. En orsak till att utförda dygn inte nådde
till beställningen berodde på att Brommageriatriken fick en
helårsbeställning men kom igång med verksamheten senare på året.
Det beställdes totalt 81 000 M2 besök och utfördes totalt 62 000 besök i
länet. Flera vårdgivare arbetar med att saluföra sin tjänst och ”hitta” sina
M2 patienter vilket förklarar skillnaden mellan beställt och utfört.
Historiskt sett så har detta uppdrag funnits hos vårdgivarna olika lång tid.
Sluten specialiserad palliativ vård
Det beställdes totalt 40 000 slutenvårdsdygn och det utfördes drygt 38
000 slutenvårdsdygn i länet.
2008
Öppen specialiserad palliativ vård
Under 2008 beställdes totalt 227 000 vårddygn gällande M1 och det
utfördes 224 000 vårddygn totalt i länet. De utförda dygnen ökade med 7,6
procent jämfört med 2007. Den stora ökningen förklaras av
Brommageriatriken hade sin verksamhet i gång för hela året.
Det beställdes totalt 71 000 besök för M2 och utfördes totalt 61 000besök.
Beställningen minskades från 2007 års 81 000 besök. Utförda besök sjönk
med 1 procent från 62 000 2007 till 61 000 2008.
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Sluten Specialiserad palliativ vård
Totalt beställdes och utfördes 52 000 slutenvårdsdygn. Beställda vårddygn
ökade med 30 procent och utförda med 37 procent. En stor del av ökningen
beror på renodling av beställningar där beställningen tidigare utfördes
inom det basgeriatriska uppdraget. Rena utökningar var nya beställningar
på ASIH Nordväst med 3500 dygn och Maria Regina med 3300 dygn.
Rensat för renodling ökade beställningen med 7300 dygn eller 17 procent.
De utförda dygnen ökade med 19 procent. Utförd vård per vårdgivare
redovisas i bilaga 2.

Läkemedelskostnader
Inom sitt uppdrag har vårdgivaren ansvar för den totala
läkemedelskostnaden i slutenvården samt öppenvården M1. För M2
ansvarar vårdgivaren för de läkemedel som används inom verksamheten
och som vårdgivaren själv ordinerat. I båda fallen skall läkemedel
rekvireras av vårdgivaren.

BEHOVSUNDERLAG
Som underlag för målgruppernas behov har vi valt att titta på andel
individer över 50 år samt cancerincidens per kommun/stadsdel. Dessa val
har gjorts mot bakgrund av att 90 procent av patienterna i öppen
respektive sluten specialiserad palliativ vård är äldre än 50 år. Cirka 90
procent har cancer som huvuddiagnos i slutenvård och M1 (enligt
förvaltningens enkät).
Antalet avlidna individer i länet i cancer under 50 år är lågt, därför
presenteras andelen över 50 år som grund för behovsunderlag (10) Det
samma gäller sjukdomarna som är vanligt förekommande i M2
verksamheten (tex KOL och hjärtsvikt).
Prevalens av cancer (sjukdomsbördan) i befolkningen har ej använts som
behovsunderlag då vården i första hand riktar sig till patienter i behov av
vård i livets slutskede. En övervägande del av cancer kan i dag botas eller
behandlas med lång förväntat överlevnad som resultat.
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Diagram 1 Andel individer över 50 år i respektive upptagningsområde för år 2007.
ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård

Länssnitt: 33 %

Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löwet närvård
Nackageriatriken
Nynäs vård
SSGK
Stockholmsgeriatriken
Stockholms sjukhem
Södertäljegeriatriken
0%

10%

20%

30%

Källa: Regionplane- och trafikkontoret, SCB

I Stockholms län är 33 procent av invånarna 50 år eller äldre. Andelen
skiljer sig något åt mellan de olika upptagningsområdena.
Nackageriatriken, ASIH Nacka och Brommageriatriken har en något yngre
befolkning (cirka 30 procent över 50 år) medan boende inom
Stockholmsgeriatriken och Nynäs Vård är något äldre (38 respektive 39
procent över 50 år).

40%
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Diagram 2 Cancerincidens per 1000 invånare över 50 år för respektive område
ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Länssnitt:15,4

Byle Gård
Handengeriatriken
Löwet närvård
Nackageriatriken
Nynäs vård
Ersta Hospice
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
0,0

5,0

10,0

15,0

Källa: Onkologiskt Centrum

Cancerincidensen varierar i länet. Antalet incidens per 1000 invånare över
50 år ligger i länet på 15,4. Detta innebär att 15 av 1000 av länets invånare
över 50 år har insjuknat i cancer under 2007. Stockholmsgeriatriken har
den högsta cancerincidensen (18,2) medan ASIH Nacka har den lägsta
(11,8).
Cancerincidens kan förväntas öka under kommande år beroende på bl a
ökad diagnostik insatser (screening verksamhet för bland annat colorektal
cancer). (11) Dessutom innebär den ökade medellivslängden att antalet
åldersrelaterade cancersjukdomarna ökar. Dödligheten påverkas av den
medicinska utvecklingen möjligheter till att bota och behandla olika
cancerformer. Stabiliteten för cancerincidens per område ökar i takt med
befolkningsunderlaget. Ett större område har stabilare siffror över tid än
ett mindre område.

20,0
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GRÄNSDRAGNING MOT ANDRA
VÅRDGRENAR
Basal hemsjukvård/Primärvård
Husläkarverksamheten har i sitt uppdrag att utföra basal hemsjukvård i
hemmet för listade patienter.
I regelbokens uppdragsbeskrivning står följande;
Basal hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård som ges i
patientens hem (exkl särskilda boende för äldre) och som inte kräver
slutenvård, avancerad palliativ hemsjukvård som ASIH ansvarar för eller
täcks av annan huvudmans ansvar. Patienten skall på grund av
medicinska skäl eller funktionshinder ha behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser som skall vara varaktiga och beräknas kvarstå under
minst 14 dagar. Patienten skall ha behov av minst två insatser i hemmet
per kalendermånad.
……..
Vårdgivarens ansvar för den basala hemsjukvården kvarstår när ASIH
ansvarar för tillfälliga insatser, som kräver denna verksamhets
specialistkunskaper, enligt vad som anges i ASIHs uppdrag.
För att patienten skall garanteras en trygg och säker vård under sådana
vårdperioder skall vårdgivaren tillsammans med vårdgivaren för ASIH
upprätta en överenskommelse där ansvarsfördelningen framgår.
Denna överenskommelse ska dokumenteras.
Dessutom tillkommer det uppdrag som kvälls- och nattpatruller har att
utföra basal hemsjukvård kvällar och nätter. Husläkarverksamheten har
dock planeringsansvar för hela dygnet.
Det är främst i den öppna spec. palliativa M2 verksamheten som det finns
nära kopplingar och särskilda behov av samverkansarbete med
vårdgrannar i primärvården. Som ovan beskrivs så har
husläkarmottagningarna kvar huvudansvaret gällande M2, för patientens
vård och insatser men när det gäller vissa specifika insatser utför den
öppna spec. palliativ vården dessa. Det handlar oftast om medicinska
insatser som är tekniskt komplicerade, som kräver specifik kompetens,
eller behov av hög grad av tillgänglighet.
Under detta översynsarbete har en diskussion förts om det finns
svårigheter med gränsdragningar mellan vårdformerna och var denna
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gränsdragning i så fall bör ske. Tyvärr är det på grund av brister i
registreringssystem svårt att kunna jämföra besökssiffror i de olika
verksamheterna för att särskilja skillnader geografiskt.
En anledning till att M2 uppdraget bör kvarstå i det öppna spec. palliativa
uppdraget, är att det kan finns svårigheter för de enskilda (ibland små)
husläkarverksamheterna att upprätthålla den reella kompetensen för vissa
sällan förekommande avancerade insatser. Här skulle det kunna vara
tänkbart att den spec. palliativa vården fungerar som konsulthjälp.
Ytterligare orsak till M2 verksamheterna är att insatsen kan ha behov av en
hög tillgänglighet som kan vara svårt för husläkarmottagningen att i vissa
fall uppnå.
I förvaltningens enkät kan utläsas att antalet gemensamma patienter för
basal hemsjukvård och M2 var cirka 184. Det var ungefär hälften av alla
M2 patienter den aktuella mätperioden. Ur husläkarmottagningens
perspektiv är dock detta få patienter. Resultatet visar på att för de flesta av
patienterna fanns vid denna tid gemensam vårdplanering mellan
vårdaktörerna. Detta visar på att svårigheter med samverkan inte är ett
stort problem mellan dessa två vårdnivåer. För att motverka missförstånd
och oklarheter kring vad som ingår i det öppna spec. palliativa uppdraget
för M2 patienter bör informationsinsatser göras till berörda vårdgrannar.
Ett arbete med att förtydliga och definiera typ av insatser som tillhör den
öppna spec. palliativa verksamheten för M2 uppdraget bör göras. Detta
bör läggas i uppdragsbeskrivningen för öppen spec. palliativ vård och
synkroniserats med uppdragsbeskrivning för basal hemsjukvård.

Kommunal vård och omsorg
I kommuner och stadsdelars ansvarområde finns omsorgen och vård av de
äldre över 65 år som har behov av särskilt boende för äldre. I särskilt
boende har landstinget ansvar för läkarinsatser men övriga insatser
ansvarar kommun/stadsdel för. Utbud av platser i de särskilda boendena
kan ha en viss betydelse till olika nyttjanden av specialiserad palliativ vård
för de äldsta i de olika områdena. Antal särskilda boenden redovisas nedan
i tabellen enligt uppgift som bygger på en sammanställning gjord av HSNförvaltningen under 2006/2007.
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Antal särskilda boendeplatser och korttidsplatser för äldre per 1000 innevånare år 2006.

Spec. Pall vård
Byle gård
Löwet Närvård
ASiH Nordväst
Bromma-geriatriken
St. Sjukhem
Sthm-ger
Ersta
SSGK
ASiH LP
Nacka-ger och ASiH Nacka
Handen-ger
Södertälje
Nynäs vård
SLL

Säboplatser
per 1000 inv
51
45
55
38
67
43
64
41
59
59
30
50
55
Ca 50

Korttidsplats
Per 1000 inv
3,3
4,4
4,2
5,2
3,1
0
1,5
3,9
1,8
2,8
1,6
0,9
3,3
2,8

I tabellen kan utläsas att flest antal särskilda boendeplatser för äldre över
65 år finns i området för Stockholms sjukhem (Kungsholmen och
Norrmalm) och lägst finns i området för Handen geriatriken (Haninge och
Tyresö). Flest antal korttidsplatser för samma åldersgrupp finns däremot i
Brommageriatrikens område och lägst antal finns i Stockholmsgeriatrikens
område.
Socialstyrelsen definition på särskilda boendeformer för äldre
Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna inrätta särskilda boendeformer
för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt
stöd. Vid dessa kan omfattade service och vård förekomma dygnet runt.
Kommunerna har ansvar för såväl sociala som medicinska insatser,
förutom läkarinsatserna
Socialstyrelsens definition på korttidsvård/korttidsboende
stöd enligt socialtjänstlagen i form av tillfälligt boende förenat med
behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bl.a. avlösning,
växelvård eller eftervård. Korttidsvård kan ges både till personer som bor i
ordinärt boende med behov av t ex växelvård eller eftervård och till
personer som bor permanent i särskilda boendeformer där t ex
rehabiliteringsresurser saknas.
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Geriatrik
I uppdraget för geriatrisk vård finns kriterier beskrivna för vård vid den
geriatriska kliniken. Där är ett kriterium symptomlindring i livets
slutskede, dock ej specialiserad palliativ vård. Även vårdtjänsten beskrivs
med att vårdgivaren skall tillhandahålla allmän palliativ vård i livets
slutskede. De kompetenskrav som ställs är att dessa skall finnas inom
palliativ vård motsvarande nivå B enligt Svensk läroplan i palliativ
medicin. Motsvarade kompetenskrav för den Specialiserade palliativa
vården är nivå C.

Onkologi
Onkologi är ett samlingsnamn för vetenskapen om tumörsjukdomar. Inom
specialiteten sker merparten av besöken i dag enligt onkologisk vårdkedja.
Den moderna onkologiska verksamheten karaktäriseras alltmer av
multiprofessionell handläggning. En stor del av patienterna botas genom
strålbehandling, kirurgi eller inte sällan en kombination av dessa och
cytostatika. Dagens patienter som inte kan kureras, oftast på grund av att
de diagnostiseras med en redan metastaserad sjukdom, lever med sin
sjukdom under allt längre tid och tillståndet kan allt oftare betraktas som
en kronisk sjukdom. Det innebär att de behandlingsrelaterade
biverkningarna ökar. Ett omedelbart omhändertagande av
behandlingsrelaterade biverkningar medför att patienten som regel kan
fortsätta ha en god livskvalitet med den bakomliggande cancersjukdomen
under kontroll.
Eftersom patienterna lever allt längre och med allt svårare symptom
behövs en vårdkedja närmare patientens egna boende utanför
akutsjukhuset. Det är här den öppna spec. palliativa vården behövs för en
optimal vård. Dock saknas ibland den onkologiska kompetensen hos de
vårdgivare som tar över den fortsatta vården efter akutsjukhusen. Ett
flertal patienter skrivs idag ut till öppen spec. palliativ vård med pågående
aktiv läkemedelsbehandling trots att patienterna befinner sig i livets
slutskede. Detta kan skapa oro och risk för felbehandling och betydande
kostnader för den öppna spec. palliativa vården.
För att stödja vårdkedjan har överenskommit att Karolinska
Universitetssjukhuset behåller ett uppföljnings- och kostnadsansvar för
patienter som skrivs ut till öppen spec. palliativ vård med cancerläkemedel i livets slutskede.
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SYRGASBEHANDLING
I utredningsuppdraget ingår att utreda huruvida det är möjligt för den
öppna spec. palliativa vården att kunna ge syrgas vid akuta oplanerade
tillfällen för svårt sjuka patienter. Syrgas är att betrakta som ett läkemedel
och skall ordineras av läkare. Läkare inom specialiserad palliativ vård har
förskrivningsrätt gällande syrgas och kan därför vid akuta tillfällen snabbt
ordinera detta.
Patienter som vid livets slutskede upplever svåra andningsproblem och
ångest över detta kan efter ett nogsam medicinskt övervägande behöva
syrgas. Enligt Löfdahl et alt (12), så är det vetenskapliga underlaget för
rekommendation av syrgasbehandling vid avancerad cancer begränsat.
I första hand bör vårdgivaren finna orsaken till den ökande
andningsproblematiken och först överväga annan behandling är syrgas.
Skulle dock behovet uppstå för enskild patient, kan syrgasutrustning
beställas och transporteras via AGA dagen efter en beställning. Relativt
lätt är även att vårdgivaren snabbt efter beställning själv hämtar sådan
utrustning. Den öppna spec. palliativa verksamheten kan också ha
syrgasapparatur stående på den egna verksamheten som kan användas vid
behov efter läkarbedömning. Praktiska möjligheter finns redan i dag för
vårdgivaren att tillhanda apparatur i verksamhetens lokaler. Vårdgivaren
kan välja att använda koncentrator som omvandlar rumsluft till syrgas. De
flesta verksamheterna använder sig redan i dag av denna möjlighet och
upplever inte att det är något större problem att snabbt tillgå
syrgasutrustning vid akuta tillfällen.
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FÖRVALTNINGENS ENKÄT
I ett försök att få en bild av innehållet i den vård som den specialiserade
palliativa vården bedriver har HSN-förvaltningen konstruerat en enkät.
Enkäten har utformats i fyra versioner, en för varje målgrupp samt en
verksamhetsövergripande enkät.
Enkät A – Sluten spec. palliativ vård
Enkät B – Öppen spec. palliativ vård – målgrupp ett (M1)
Enkät C – Öppen spec. hemsjukvård – målgrupp två (M2)
Enkät D – Verksamhetsövergripande frågor
Nedan presenteras de resultat som framkommit i enkäterna. Viss data
kommenteras även på enhetsnivå. Diagram för dessa presenteras i bilaga 3.

Svarsfrekvens
Samtliga enheter har besvarat enkäterna och svarsfrekvensen är 99,6
procent då enkäten besvarats för näst intill samtliga patienter som var
inskrivna vid mättillfället. Det totala enkätunderlaget utgörs av 1 100
inskrivna patienter.
Tabell 1 Svarsfrekvens per enkät
Inskrivna patienter
2008-10-22
Svarsfrekvens
115
115

Enkät
Enkät A

Målgrupp
Sluten specialiserad palliativ vård

Enkät B

Öppen specialiserad palliativ vård M1

596

591

Enkät C Öppen specialiserad palliativ vård M2

393

394

1 104

1 100

Alla patienter

Aktuella enheter
Enkät D Verksamhetsövergripande enkät

15

15
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Tabell 2 Svarsfrekvens per enhet
Sluten spec.
Öppen spec.
Öppen spec.
palliativ vård
palliativ vård M1
palliativ vård M2
Inskrivna Enkätsvar Inskrivna Enkätsvar Inskrivna Enkätsvar
ASIH Långbro Park
8
8
72
72
69
69
ASIH Löwet
7
7
36
36
13
13
ASIH Nacka
0
0
33
29
17
17
ASIH Nordväst
11
11
59
59
21
21
Brommageriatriken
0
0
63
62
34
34
Byle Gård
12
12
70
70
31
31
Ersta Hospice
17
17
28
28
67
67
Handengeriatriken
5
5
43
43
7
8
Maria Regina*
4
4
Nackageriatriken
2
2
31
31
7
7
Nynäs Vård**
24
24
SSGK
20
20
51
51
91
91
Stockholms sjukhem
26
26
20
20
10
10
Stockholmsgeriatriken
0
0
25
25
11
11
Södertäljegeriatriken
3
3
41
41
15
15
115
115
596
591
393
394
Totalt
* öppenvård ingår inte i uppdraget
** Spec. sluten palliativ vård och öppen spec. palliativ vård M2 ingår inte i
uppdraget

Sammanfattning av enkätsvar
Nedan följer en kort sammanfattning för respektive målgrupps enkätsvar.
Observera att det råder stora variationer på enhetsnivå när det gäller
flertalet enkätfrågor.

Specialiserad sluten palliativ vård
Omkring 60 procent av de inskrivna patienterna i specialiserad sluten
palliativ vård är 70 år eller över, 36 procent är mellan 51-70 år och 8
procent är under 50 år. Medelåldern är 71 år. I snitt (sett till medianen) har
patienterna fram till mättillfället varit inskrivna i 27 dagar. Observera att
patienterna ännu inte är utskrivna då.
Vid inskrivning till vårdgivaren ansluts cirka hälften av patienterna från
slutenvården och andra hälften från hemmet. Bland de yngre patienterna
kommer de flesta från slutenvården. Framför allt kommer dessa patienter
från onkologisk slutenvård. Andra större slutenvårdsverksamheter är
geriatrik, kirurgi och lungmedicin. De flesta, 86 procent av de inskrivna,
har cancer som huvuddiagnos. Den vanligaste cancerformen är lungcancer.
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Öppen specialiserad palliativ vård M1
Ungefär hälften av de inskrivna i öppen spec. palliativ vård M1 är patienter
i åldersgruppen 51-70 år och nästan lika många är över 70 år. 9 procent är
yngre än 50 år. Medelåldern är 67 år. Inskrivningstiden fram till
mättillfället är i snitt 89 dagar (median, ännu inte utskrivna).
Omkring hälften blir inskrivna direkt från slutenvården och andra hälften
från hemmet. Cancer är mycket vanligt då 91 procent har cancer som
huvuddiagnos. Vanligast är lungcancer följt av bröstcancer, prostatacancer
och tarmcancer. Ungefär hälften av de inskrivna patienterna har
medicinteknisk utrustning i hemmet så som trycksårsmadrass,
infusionspump och andningshjälp.
Under mätveckan gjordes 3 316 hemsjukvårdsbesök. 63 procent av dessa
besök utfördes under kontorstid, 11 procent under dagtid helg, 17 procent
under jourtid kväll och 9 procent under jourtid natt.

Öppen specialiserad palliativ vård M2
Andelen inskrivna patienter i öppen spec. palliativ vård M2 som är äldre än
70 år uppgår till omkring 60 procent. 28 procent är mellan 51-70 år medan
11 procent är under 50 år. Medelåldern är 71 år. I snitt är inskrivningstiden
fram till mättillfället 119 dagar (median, ännu inte inskrivna).
Ungefär lika många anslöts från slutenvården som från hemmet. Av dem
som kom från slutenvården var geriatriken den vanligaste
slutenvårdsverksamheten. De vanligaste huvuddiagnoserna är KOL och
hjärtinsufficiens/hjärtsvikt. 90 procent har skrivits in på grund av behov av
tekniska och/eller medicinska insatser. 58 procent av dessa har dessutom
behov av hög tillgänglighet. Under mätveckan hade 66 procent av
patienterna fått medicinteknisk åtgärd, framför allt
läkemedelsbehandlingar. 52 procent har medicinteknisk utrustning i
hemmet så som andningshjälp, infusionspump och trycksårsmadrass. 40
procent har samtidigt haft basala hemsjukvårdsinsatser under
inskrivningsperioden.
Av totalt 1 075 hemsjukvårdsbesök som genomfördes under mätveckan
utfördes 62 procent under kontorstid, 9 procent under dagtid helg, 22
procent under jourtid kväll och 8 procent under jourtid natt.
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Verksamhetsövergripande frågor
Av de 15 enheterna genomför 8 enheter omkring 1-6 oplanerade
syrgasbehandlingar per år, 5 utför dessa fler än 6 gånger per år. 2 enheter
har inte haft någon oplanerad syrgasbehandling. En tredjedel av enheterna
har inte genomfört någon dialysinsats under ett år. 4 enheter har
genomfört dialysinsatser 1 gång, 3 enheter 2-3 gånger, 1 enhet 4-5 gånger
respektive fler än 5 gånger.

Redovisning av enkätsvar
Köns- och åldersfördelning i de olika målgrupperna
Diagram 1 Könsfördelning

Kvinnor

Män

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sluten spec. pall vård

Öppen spec pall vård M1

Öppen spec pall vård M2

Det är nästintill ingen skillnad mellan målgrupperna sett till
könsfördelning. Av de inskrivna på enheterna är cirka 55 procent kvinnor
och 45 procent män. Detta är också hur fördelningen ser ut
befolkningsmässigt i Stockholms län.
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Diagram 2 Åldersfördelning
< 50

51-70

> 70

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sluten spec. pall vård

Öppen spec pall vård M1

Öppen spec pall vård M2

I genomsnitt är 55 procent av de inskrivna patienterna vid mättillfället över
70 år. 37 procent är mellan 51-70 år medan 10 procent är yngre än 50 år.
Fördelningen ser lite olika ut beroende på målgrupp. Andel patienter som
är över 70 år är störst inom sluten spec. palliativ vård och öppen spec.
palliativ vård M2. Patienter i åldersgruppen 51 till 70 år är mest
förekommande inom öppen spec. palliativ vård M1. Medelåldern fördelar
sig dock enligt följande; sluten spec. palliativ vård: 71 år, öppen spec. pall
vård M1: 67 år och M2 71 år.
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ENKÄT A – Sluten specialiserad palliativ vård
Observera att då enkätmaterialet bryts ner på enhetsnivå är det relativt få
patienter som utgör enheternas patientunderlag. Detta gäller framför allt
Handengeriatriken, Maria Regina, Nackageriatriken samt
Södertäljegeriatriken som har 5 eller färre patienter som underlag. Dessa
redovisas i diagrammen i bilagan men inte i några slutsatser eller analyser.

Åldersfördelning
Diagram 3 Åldersfördelning

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

< 50 år

51-70 år

> 70 år

Nästan 60 procent av de inskrivna i sluten specialiserad palliativ vård är
över 70 år, medelåldern är 71 år. Andel patienter under 50 år uppgår till 8
procent medan resterande 36 procent utgörs av åldersgruppen 51-70 år.
Patienternas medelålder är 71 år.
Åldersfördelningen ser något olika ut på enheterna. ASIH Nordväst, ASIH
Långbro Park och SSGK har över 60 procent patienter som är över 70 år.
Stockholms sjukhem har en relativt stor andel patienter som är yngre än
50 år, 19 respektive 33 procent. Se bilaga 3, diagram 1.

Inskrivningstid
Då extremfall förekommer används måttet medianvärde för att beskriva
patienternas inskrivningstid fram till och med mättillfället den 22 oktober.
Patienterna har då ännu inte skrivits ut. Medianvärdet för patienternas
inskrivningstid i specialiserad sluten palliativ vård uppgår till 27 dagar
fram till mättillfället. Den patient som har längst vårdtid har vistats på
enheten i 147 dagar.
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Löwet Närvård har längst inskrivningstid med en median på 34 dagar.
Bortsett från de enheter med få inskrivna patienter i målgruppen, är det
Stockholms sjukhem som har kortast inskrivningstid med 24 dagar.

Var patienten vistades innan inskrivning
Ungefär hälften av de inskrivna patienterna (52 procent) vistades inom
slutenvård innan inskrivning och den andra hälften (45 procent) kom från
hemmet. Andelen som kom från särskilt boende för äldre uppgår till 4
procent.
Tidigare vistelse inom slutenvården är mest förekommande bland
patienter på Handengeriatriken. ASIH Långbro Park har störst andel
patienter från Särskilt boende. Totalt sett är det få patienter som ansluts
från särskilda boenden. Nackageriatriken har patienter endast från
öppenvården.
Inskrivna patienter som är yngre än 50 år kommer framför allt från
slutenvården. Andelen patienter från slutenvården minskar sedan med
stigande ålder.
Diagram 4 Var i slutenvården patienten vistades innan inskrivning
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Av de patienter som vistades inom slutenvården innan inskrivning befann
sig den största andelen inom onkologisk slutenvård (27 %). Andra större

Annan

Annan pall.
spec.
slutenvård

Onkologi

Neurologi

Lungmedicin

Kirurgi

Kardiologi

Internmedicin

Intensivvård

Hematologi

Geriatrik

Akutmottagning

0%
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slutenvårdsverksamheter uppges vara geriatrik, kirurgi och lungmedicin.
Annan slutenvårdsverksamhet uppgår till 13 procent. Vad som avses med
annan slutenvård varierar och det finns inget tydligt mönster bland dessa.

Remittent
Läkare i annan slutenvårdsverksamhet (akutsjukvård) står för 54 procent
av remisserna till sluten spec. palliativ vård. Husläkarna har remitterat 4
procent av de inskrivna patienterna medan annan specialist i öppenvård
remitterat 15 procent och läkare inom egna slutenvårdsverksamheten
remitterat 8 procent. 19 procent har uppgett ”annan” remittent varav
läkare i eget ASIH och läkare i annat ASIH är mest frekventa.

Diagnoser
Cirka 86 procent av de inskrivna patienterna i spec. palliativ slutenvård har
cancer som huvuddiagnos. 3 procent har annan diagnos än cancer medan
svar saknas eller är oläsbara för 11 procent av de inskrivna. Nedan
redovisas en tabell med de vanligaste diagnoserna för patienter där
huvuddiagnos angivits. Svaren presenteras i fallande ordning.
De vanligaste huvuddiagnoserna

Diagnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lungcancer
Prostatacancer
cancer i buk/magsäck/magstrupe
bukspottskörtel/galla/gallvägar
Tarmcancer
Gyncancer
Bröstcancer
Hjärntumör
urinvägar/urinvägscancer
inget svar/oläsbart svar

Antal
21
12
10
9
8
8
7
7
7
13

Andel
18%
10%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
11%

Orsak till inskrivning
I enkäten anges att hälften av patienterna i målgruppen är inskrivna för
vård i livets slutskede. Erfarenhetsmässigt är vård i livets slutskede
betydligt mer förekommande i denna vårdform än vad enkätsvaren visar.
Vård i livets slutskede är ett svårdefinierbart begrepp. Frågan i enkäten har
tolkat och besvarats på olika sätt av vårdgivarna. Vård i livets slutskede
kan förekomma även i de andra svarsalternativen.
Onkologisk behandling som orsak till inskrivning uppgår till 12 procent,
avlastning av anhörig 7 procent och blodtransfusion 1 procent. Onkologisk
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behandling är dock svårtolkat då det är oklart om detta avser den
onkologiska behandlingen som utförs inom verksamheten eller av annan
vårdgivare. Dessutom är det flera orsaker som angivits under ”annan” som
skulle kunna vara kopplat till onkologisk behandling.
29 procent uppges ha annan orsak till inskrivning. Hälften av dessa uppger
endast annan orsak som svarsalternativ medan andra hälften uppger
annan orsak tillsammans med något av de övriga svarsalternativen. Med
undantag för annan orsak är det inte särskilt vanligt att patienterna har
flera orsaker till inskrivning, övriga kombinationer är alltså ovanliga. Med
andra orsaker till inskrivning avses till exempel antibiotikabehandling,
biverkningar av cytostatikakur, infektion, mobilisering, nutritionsstöd,
smärtlindring och psykosocialt stöd. Enkätsvaren på denna fråga ger
troligtvis ej svar på frågan om hur stor andel av patienterna som skrivits in
för vård i livets slutskede
Orsak till inskrivning ser relativt lika ut för de olika åldersgrupperna. Dock
kan man urskilja en tendens att onkologisk behandling är något vanligare i
åldersgruppen 51-70 år samt att avlastning för anhörig endast är aktuellt i
de fall där patienten är äldre än 50 år.
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ENKÄT B – Öppen specialiserad palliativ vård M1
Åldersfördelning
Diagram 5 Åldersfördelning
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 50 år

51-70

> 70 år

Nästan hälften av de inskrivna i öppen specialiserad palliativ vård M2 är
patienter i åldersgruppen 51-70 år. 44 procent är över 70 år medan 9
procent är yngre än 50 år. Medelåldern uppgår till 67 år.
Handengeriatriken, Löwet Närvård och Stockholmsgeriatriken har i
jämförelse med övriga enheter en liten andel patienter yngre än 50 år
medan framför allt SSGK har en större andel inskrivna i denna
åldersgrupp. Andelen patienter som är äldre än 70 år är något färre på
ASIH Nacka, Nackageriatriken och SSGK medan det på Löwet Närvård och
Södertäljegeriatriken är kring hälften av de inskrivna som är 70 år eller
äldre. Se bilaga 3, diagram 2.

Inskrivningstid
Mediantiden för de inskrivna patienterna var vid mättillfället 89 dagar. Det
är stor variation på inskrivningstid. Den patient som varit inskriven längst
skrevs in den 1 februari 2002, en inskrivningstid på 2454 dagar.
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Diagram 6 Inskrivningsdagar fram till och med den 22 oktober 2008 (median)
ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löwet Närvård
Nackageriatriken
Nynäs vård
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholms geriatriken
Södertäljegeriatriken

105
68
153
66
128
70
194
61
40
225
96
Länssnitt: 89 dagar
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Kortast inskrivningstid har Stockholmsgeriatriken där mediantiden är 27
dagar. Nynäs vård har längst inskrivningstid på 225 dagar följt av
Handengeriatriken på 194 dagar.

Patientens boende
60 procent av de inskrivna patienterna bor med anhörig eller närstående i
eget boende. Resterande patienter bor nästan uteslutande ensamma i eget
boende. En procent bor hemma med personlig assistent och ingen av de
inskrivna patienterna uppges bo i särskilt boende för äldre.

Tidigare klassificerad i annan målgrupp
De flesta, 93 procent, av patienterna i M1 har tidigare inte varit
klassificerade i M2. Andelen fördelar sig mycket olika på enhetsnivå.

250
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Diagram 7 Klassificering i annan målgrupp
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Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löwet Närvård
Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Stockholmsgeriatriken och Södertäljegeriatriken hade vid mättillfället inga
sådana inskrivna patienter medan Nackageriatriken uppgav 23 procent och
ASIH Nacka 17 procent som tidigare klassificerats i målgrupp 2. Länssnitt
är 7 procent. Nynäs vård har inte besvarat frågan.

Var patienten vistades innan inskrivning
Andelen patienter som innan inskrivning vistades i slutenvården, uppgår
till 43 procent medan andelen från hemmet uppgår till 55 procent. 2
procent av de inskrivna kom från särskilt boende för äldre. Det råder ingen
större skillnad vart patienten vistades innan inskrivning sett till patientens
ålder.
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Diagram 8 Inom vilken verksamhet i slutenvården patienten vistades
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Av de inskrivna patienter som innan inskrivning befann sig inom
slutenvården är onkologi den största slutenvårdsverksamheten då 36
procent av slutenvårdspatienterna befann sig inom denna verksamhet.
Därefter kommer slutenvårdsverksamheter som geriatrik, annan palliativ
specialiserad slutenvård samt kirurgi. I svarsalternativet Annan har man
framför allt angett urologi men även slutenvårdsverksamheter som öronnäsa-hals, infektion m fl.

Remittent
Drygt hälften av de inskrivna patienterna har remitterats till verksamheten
från läkare i annan slutenvårdsverksamhet (akutsjukvård). Därefter är det
framför allt annan specialist inom öppenvården som remitterat patienterna
(28 procent).

Diagnoser
Av de inskrivna M1 patienterna har 91 procent cancer som huvuddiagnos.
4 procent har annan diagnos medan 5 procent av svaren inte anges/är
oläsbara. Nedan redovisas en tabell där patienternas vanligaste
huvuddiagnoser presenteras i fallande ordning.

Intensivvård

Thorax

Akutmottagning

Kardiologi

Neurologi

Hematologi

Internmedicin

Lungmedicin

Annan

Kirurgi

Annan pall
spec slv

Geriatrik

Onkologi

0%
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De vanligaste huvuddiagnoserna

Diagnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal Andel
79
13%
71
12%
64
11%
63
11%
55
9%
47
8%
30
5%
29
5%
26
4%
27
5%

Lungcancer
Bröstcancer
Prostatacancer
Tarmcancer
Gyncancer
bukspottskörtel/galla/gallsten/gallvägar
blod/blodcancer/blodkärlscancer
cancer i mage/magsäck/magstrupe
urinvägar/urinvägscancer
inget svar/oläsbart svar

Insatser från olika yrkeskategorier
Diagram 9 Insatser initierade av verksamheten till olika yrkeskategorier
40%
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Sjukgymnast

Själavårdare

Annan

Av de inskrivna patienterna har 96 procent fått insatser initierade av
verksamheten av någon eller flera av ovanstående yrkeskategorier.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är vanligast förekommande följt av
kuratorer, dietister och annan. Insatser av själavårdare (religiös
företrädare) är nästintill obefintliga. Med annan avses framför allt
samtalsterapeuter, psykosocialt stöd och logopeder.
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Medicinteknisk utrustning
Diagram 10 Medicinteknisk utrustning som patienten har i hemmet.
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Trycksårsmadrass

Annan

Ingen av dessa

Drygt hälften av de inskrivna har medicinteknisk utrustning i hemmet. 8
procent har andningshjälp, 10 procent har infusionspump, 17 procent har
trycksårsmadrass och 18 procent har någon annan medicinteknisk
utrustning i hemmet. Det handlar då framför allt om basala hjälpmedel
som droppställning, duschpall, elrullstol, elryggstöd, rullator, sängryggstöd
och dylikt. 46 procent har ingen medicinteknisk utrustning i sitt hem.

Fördelning över hemsjukvårdens insatser under en
mätvecka i oktober
Nedanstående diagram visar hur det totala antalet besök som givits under
mätveckan fördelar sig mellan olika tider, kontorstid (må-fr 8-17), dagtid
helg (helg 8-17), jourtid kväll (vardag och helg 17-21) samt jourtid natt
(vardag och helg 21-08).
Diagram 11 Fördelning hemsjukvårdsbesök totalt
Besöksfördelning
Kontorstid

Dagtid helg

Jourtid kväll

Jourtid natt

9%
17%

11%

63%
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Av totalt 3 316 antal besök som gjordes under mätveckan, utfördes 63
procent av besöken under kontorstid. 11 procent genomfördes under dagtid
på helgen, 17 procent under jourtid kväll och 9 procent under jourtid natt.
Fördelning sett till ensamboende eller boende med anhörig eller personlig
assistent varierar inte med antal besök patienten fått under mätveckan.
Diagram 12 Fördelning hemsjukvårdsbesök, per enhet
Kontorstid

Dagtid helg

Jourtid kväll

Jourtid natt

A SIH Långbro Park
A SIH Nacka
A SIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löw et Närvård
Nackageriatriken
Nynäs V ård
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt
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ASIH Nordväst, Byle Gård och Ersta Hospice utförde mer än 70 procent av
besöken under kontorstid. För Ersta Hospice uppgår andelen till 84
procent. SSGK hade många besök under dagtid helg (16 procent) medan
ASIH Långbro Park hade många besök under jourtid kväll (27 procent).
Nackageriatriken skiljer sig väsentligt från övriga enheter då de
genomförde de flesta besöken under helg- och jourtid. 14 procent av
Nackageriatrikens besök genomfördes under dagtid helger, 22 procent
under jourtid kväll och 29 procent under jourtid kväll. 34 procent av
besöken genomfördes under kontorstid.

90%

100%

42
(70)
ÖVERSYN AV ÖPPEN OCH
SLUTEN SPECIALISERAD
PALLIATIV VÅRD
2009 02 06

Antal patienter som fått besök av hemsjukvården (ASIH) vid de olika
tidpunkterna
Måndag – Fredag

08-17
17-21
21-08

0 gånger
33
6%
416 70%
508 86%

1 gång
103 17%
78 13%
49
8%

2 gånger
122 21%
33
6%
9
2%

3 eller fler
gånger
333 56%
64 11%
25
4%

Totalt
591 100%
591 100%
591 100%

0 gånger
382 65%
512 87%
530 90%

1 gång
90 15%
36
6%
39
7%

2 gånger
98 17%
39
7%
18
3%

3 eller fler
gånger
21
4%
4
1%
4
1%

Totalt
591 100%
591 100%
591 100%

Lördag – Söndag

08-17
17-21
21-08

Patienter som inte har fått något besök under mätveckan
22 patienter (3,7 procent av patienterna i målgruppen) har inte fått något
besök under mätveckan. Denna grupp patienter utmärker sig inte i
förhållande till övriga patienterna.
På Brommageriatriken uppgår antalet patienter utan besök till 6 i antal och
på Handengeriatriken rör det sig om 3 patienter. Ytterligare 7 enheter hade
1-2 patienter som inte fick några besök under mätveckan.

Onkologisk behandling som orsak till inskrivning
Av de inskrivna patienterna har 63 procent onkologisk behandling som hel
eller delvis orsak till inskrivning. Stockholmsgeriatriken och Stockholms
sjukhem har näst intill alla patienter inskriva av denna orsak. Byle Gård
har få i jämförelse med övriga. Se bilaga 3, diagram 3.

Besök hos akutmottagning
Totalt 7 procent av patienterna har besökt akutmottagning eller närakut
under den senaste månaden vilket motsvarar 40 patienter.

Patienter som istället skulle kunna få vården på en
öppen mottagning
Som svar på frågan om vård kunde ges på öppen mottaning svara
vårdgivarna att de flesta patienter (91 procent) inte skulle kunna få sin
nuvarande vård vid en öppen mottagning.
Anledningar till att vårdgivarna svarat nej på frågan kan vara att frågan
uppfattas som att patienterna onödigtvis skrivits in i verksamheten eller att
mottagningsbehov ej föreligger.
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ENKÄT C – Öppen specialiserad palliativ vård M2
Observera att då enkätmaterialet bryts ner på enhetsnivå är det relativt få
patienter som utgör enheternas patientunderlag. Detta gäller framför allt
Nackageriatriken och Handengeriatriken som har 10 eller färre patienter
som underlag. Underlaget är betydligt större än i enkät A men slutsatser
bör dras med försiktighet.

Åldersfördelning
Diagram 13 Åldersfördelning
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< 50 år
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> 70 år

Drygt 60 procent av de inskrivna patienterna i målgruppen är över 70 år.
28 procent är mellan 51-70 år medan 11 procent är under 50 år.
Patienternas medelålder är 71 år.
Åldersfördelningen skiljer sig åt mellan enheterna. Se bilaga 3, diagram 4.
Handengeriatriken har förhållandevis få patienter som är äldre än 70 år.
De har vidare en stor andel 51-70 åringar jämfört med övriga enheter.
Fördelningen mellan åldergrupperna är ganska lika på ASIH Nordväst
vilket gör att de också har en relativt stor andel patienter under 50 år. Ersta
liksom SSGK och ASIH Nacka har en stor andel patienter över 70 år. Se
bilaga 3, diagram 5.

Inskrivningstid
Mediantiden för inskrivna i öppen spec. palliativ vård var vid mättillfället
119 dagar. Som längst hade en patient varit inskriven sedan den 20 februari
1996 vilket motsvarar 4628 dagar.
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Diagram 14 Inskrivningsdagar fram till och med den 22 oktober 2008 (median)
107
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Stockholms geriatriken
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ASIH Nordväst sticker ut med en median inskrivningstid på 323 dagar.
Även Handengeriatriken ligger förhållandevis högt på 248 dagar. Kortare
median inskrivningstid har Stockholms sjukhem (38 dagar) följt av
Stockholmsgeriatriken (64 dagar).

Patientens boende
Bland målgrupp 2 patienterna bor 48 procent med anhörig/närstående i
eget boende och 42 procent ensamma i eget boende. 4 procent bor ensam i
eget boende med personlig assistent, 3 procent bor i särskilt boende för
äldre medan 3 procent uppger annat boende. Med annat boende har man
framför allt uppgivit gruppboende och servicehus.
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Tidigare klassificerad i annan målgrupp
I snitt har 8 procent av patienterna tidigare varit klassificerade i M1.
Diagram 15 Klassificering i annan målgrupp
A SIH Långbro Park
A SIH Nacka
A SIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice

Länssnitt 8%
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Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
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Ersta Hospice och Stockholmsgeriatriken hade vid mättillfället inga
patienter som tidigare varit klassificerade i M1 medan ASIH Nacka,
Nackageriatriken och Stockholms sjukhem hade runt 30-35 procent som
varit det.

Var patienten vistades innan inskrivning
Ungefär hälften av patienterna kom från slutenvården och hälften från
hemmet innan de blev inskrivna på respektive enhet. 2 procent kom från
särskilt boende för äldre och 1 procent har uppgivit något annat.
Vart patienten vistades innan inskrivning varierar inte i någon större
utsträckning med patientens ålder. Personer under 50 år är dock något
mer förekommande från hemmet och mindre förekommande från
slutenvården.
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Diagram 16 Inom vilken verksamhet i slutenvården patienten vistades
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Av de patienter som tidigare vistades i slutenvården är Geriatriken den
vanligaste slutenvårdsverksamheten (45 procent). Det är framför allt SSGK
som tagit emot många patienter från geriatriken. Därefter kommer
slutenvårdsverksamheter som internmedicin, onkologi, kardiologi och
kirurgi. Svarsalternativt annan är också en stor post och med annan avses
främst infektion och njurmedicin enligt de öppna svarsalternativen.
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Remittent
Läkare i annan slutenvårdsverksamhet (akutsjukvård) är de som främst
remitterat patienter till verksamheten (48 procent). Husläkare, annan
specialist i öppenvård och läkare inom egna slutenvårdsverksamheten har
remitterat cirka 15 procent vardera av de inskrivna patienterna.

Diagnoser
27 procent av patienterna har cancer som huvuddiagnos i M2 medan 62
procent har annan diagnos än cancer. 11 procent av svaren är oläsbara eller
inte besvarade. Nedan redovisas en tabell där de vanligaste
huvuddiagnoserna presenteras i fallande ordning.
De vanligaste diagnoserna

Diagnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9

KOL
hjärtinsufficiens/hjärtsvikt
blodcancer/blodsjukdom
Blodbrist
tarm/tarmsjukdom/tarmvred
Tarmcancer
andningsorgan/andningssvårigheter
Bröstcancer
infektion,
buskpottskörtel/galla,
neurologisk sjukdom
inget svar/oläsbart svar

Antal
73
67
29
26
24
13
12
9
8
8
8
45

Andel
19%
17%
7%
7%
6%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
11%
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Orsak till inskrivning
Diagram 17 Orsak till inskrivning –
50%
40%
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20%
10%
0%
Behov av
tekniska/medicinska
insatser

Behov av hög
tillgänglighet

Behov av både
tekniska/medicinska
insatser samt hög
tillgänglighet

A nnan orsak

35 procent av de inskrivna patienterna skrevs in på grund av deras behov
av tekniska och/eller medicinska insatser, 4 procent på grund av behov av
hög tillgänglighet och 47 procent hade samtliga dessa behov som orsak till
inskrivning. Annan orsak till inskrivning (14 procent) varierar men några
svarsalternativ är mer frekventa så som hjärtsviktsmonitorering,
intravenösa injektioner och provtagning vilka egentligen ingår i
medicinska insatser.
På Byle Gård och SSGK är samtliga inskrivna på grund av behov av
tekniska/medicinska insatser, vid Stockholmsgeriatriken hälften. Behov av
hög tillgänglighet är mest förekommande inom SSGK medan Stockholms
sjukhem inte har några inskrivna av denna orsak. Se bilaga 3, diagram 5
När det gäller behov av tekniska och/eller medicinska insatser är det
knappt någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna, de har näst intill
samma behov. Behov av hög tillgänglighet däremot tycks vara något mer
förekommande som orsak till inskrivning för patienter äldre än 70 år och
än mer förekommande bland den äldsta åldersgruppen är behov av både
tekniska/medicinska insatser och hög tillgänglighet.
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Medicintekniska åtgärder och utrustning
Diagram 18 Medicintekniska åtgärder som givits under en mätvecka
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Annat

0%

34 procent av patienterna har inte fått någon medicinteknisk åtgärd under
mätveckan. Av dem som fått medicinteknisk åtgärd är det framför allt
läkemedelsbehandlingar som givits (32 procent). Skötsel av intravasala
katetrar och parenteral nutrition kommer därpå då 14 respektive 9 procent
erhållit dessa åtgärder. 6 procent har fått blodtransfusion, 3 procent
omläggning och respektive 1 procent har fått syrgasbehandling,
sondmatning och skötsel av stomi. 32 procent har uppgett att patienterna
har annan medicinteknisk åtgärd och vid dessa öppna svarsalternativ är
det provtagning som är särskilt förekommande. Blodprover och
hjärtsviktsmonitorer är andra exempel som lyfts fram.
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Diagram19 Medicinteknisk utrustning som patienten har i hemmet
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24 procent av patienterna har andningshjälp i hemmet, 12 procent har
infusionspump och 5 procent har tycksårsmadrass. 11 procent uppges ha
annan medicinteknisk utrustning medan 47 procent inte har någon av
dessa utrusningar i hemmet. Bland dem som svarat annan utrustning är
det många som anger att de inte vet vad de har för medicintekniska
utrusningar i hemmet. Andra svarsalternativ är droppställning, elryggstöd,
insulinpenna, sjukhussäng, sug med mera.

Basal hemsjukvård
Av de inskrivna patienterna har 40 procent haft basala
hemsjukvårdsinsatser under inskrivningsperioden. Andelen är betydligt
lägre för patienter under 50 år (12 %) samt för patienter som bor med
anhörig eller närstående (29 %).
För patienter över 70 år har 56 procent fått basala hemsjukvårdsinsatser.
Bland patienter som bor ensamma i eget boende uppgår andelen till 55
procent och bland patienter som bor i eget boende med personlig assistent
till 67 procent.
Av de patienter som har haft basala hemsjukvårdsinsatser under
inskrivningsperioden har det i 89 procent funnits överenskommelse om
vårdinsatser eller vårdplan, med ansvarig för den basala hemsjukvården. 4
procent har inte haft någon sådan överenskommelse, medan 7 procent är
osäkra på om det finns en sådan.

HSN 0807-0925

51
(70)
ÖVERSYN AV ÖPPEN OCH
SLUTEN SPECIALISERAD
PALLIATIV VÅRD
2009 02 06

Fem procent av patienterna uppges ha sådana insatser att de skulle kunna
utföras av basal hemsjukvård istället. Orsaker till varför patienterna inte
får basala hemsjukvårdsinsatser uppges vara att hemsjukvårdens resurser
inte räcker till, det finns behov av provtagning i hemmet, det finns inga
sjuksköterskor i basala hemsjukvården, kompetens att sköta SVP
(subcutan venport) saknas inom primärvården, patienten vägrar och så
vidare.

Patienter som istället skulle kunna få vården på en
öppen mottagning
Som svar på frågan om vård kunde ges på öppen mottaning svara
vårdgivarna att de flesta patienter (91 procent) inte skulle kunna få sin
nuvarande vård vid en öppen mottagning.
Anledningar till vårdgivarnas svar kan vara att frågan uppfattas som att
patienterna onödigtvis skrivits in i verksamheten eller att
mottagningsbehov ej föreligger.

Fördelning över hemsjukvårdens insatser under en
mätvecka i oktober
Nedanstående diagram visar hur det totala antalet besök som givits under
mätveckan fördelar sig mellan olika tider, kontorstid (må-fr 8-17), dagtid
helg (helg 8-17), jourtid kväll (vardag och helg 17-21) samt jourtid natt
(vardag och helg 21-08).
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Diagram 20 Fördelning hemsjukvårdsbesök totalt
Besöksfördelning
Kontorstid

Dagtid helg

Jourtid kväll

Jourtid natt

8%
22%

62%

9%

Av totalt 1075 besök som genomfördes under mätveckan utfördes 62
procent under kontorstid. 9 procent utfördes under dagtid på helgen, 22
procent under jourtid kväll och 8 procent under jourtid natt.
Diagram 21 Fördelning hemsjukvårdsbesök, per enhet
Kontors tid

Dagtid helg

Jourtid kväll

40%

60%
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A SIH Långbro Park
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Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt

0%

10%

20%

30%

50%

70%

80%

ASIH Nordväst, Handengeriatriken, Stockholmsgeriatriken och
Södertäljegeriatriken har utfört de flesta besöken under jourtid. Särskilt
sticker Stockholmsgeriatriken ut där 69 procent av besöken utfördes under
jourtid. ASIH Nacka genomförde 85 procent av besöken under kontorstid
och 15 procent under dagtid på helgen, inga besök har alltså givits under
jourtid. Det utfördes många besök på dagtid helger (40 procent) på ASIH
Nordväst.

90%

100%
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Antal patienter som fått besök av hemsjukvården (ASIH) vid de olika
tidpunkterna

Måndag – Fredag

08-17
17-21
21-08

0 gånger
135 34%
335 85%
370 94%

1 gång
109 28%
25
6%
12
3%

2 gånger
66
17%
9
2%
5
1%

3 eller fler
gånger
84
21%
25
6%
7
2%

Totalt
394 100%
394 100%
394 100%

0 gånger
335 85%
366 93%
375 95%

1 gång
26
7%
11
3%
9
2%

2 gånger
33
8%
15
4%
10
3%

3 eller fler
gånger
0
0%
2
1%
0
0%

Totalt
394 100%
394 100%
394 100%

Lördag – Söndag

08-17
17-21
21-08

Patienter som inte har fått något besök under mätveckan
120 patienter (30 procent av patienterna i målgruppen) har inte fått några
besök under mätveckan. De patienter som inte fått besök skiljer sig något
från övriga patienter. De tycks ha mindre behov av medicintekniska
åtgärder liksom läkemedelsbehandling och skötsel av intravasala katetrar.
De har i större utsträckning andningshjälp i hemmet och har i något större
utsträckning haft hemsjukvårdsinsatser under inskrivningsperioden. Dessa
patienter uppges ha något större behov av hög tillgänglighet
Diagram 22 Patienter som inte har fått något besök under mätveckan
ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
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På SSGK och Ersta Hospice återfinns flest patienter utan besök, 43
respektive 32 patienter.

Onkologisk behandling som orsak till inskrivning
17 procent av patienterna skrevs in helt eller delvis för onkologisk
behandling. Vid Nackageriatriken, Stockholms sjukhem och
Södertäljegeriatriken är över hälften inskrivna med onkologisk behandling
som orsak medan andelen på Ersta Hospice och SSGK är 3 procent. Se
bilaga 3, diagram 6.
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Enkät D – Verksamhetsövergripande frågor
Diagram 23 Antal enheter med oplanerade syrgasbehandlingar
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ingen gång

1-6 gånger

Fler än 6 gånger

Av de totalt 15 enheterna har 2 enheter inte haft någon oplanerad
syrgasbehandling medan 8 enheter haft oplanerade behandlingar 1- 6
gånger och 5 enheter haft oplanerade behandlingar fler än 6 gånger.
Diagram 24 Antal enheter som genomfört dialysinsatser
6
5
4
3
2
1
0
Ingen gång

1 gång

2-3 gånger

4-5 gånger

Fler än 5
gånger

Ej svar

Under ett år har en tredjedel av enheterna (5 st) inte genomfört någon
dialysinsats. 4 enheter har genomfört dessa insatser 1 gång, 3 enheter 2-3
gånger, 1 enhet 4-5 gånger respektive fler än 5 gånger.
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DISKUSSION/ANALYS
Klassificering i annan målgrupp
En av frågorna i förvaltningens enkät belyste huruvida patienterna varit
klassificerade i annan målgrupp. Omkring 8 procent av patienterna i M1
och M2 uppges haft annan målgruppsklassificering. Det ser olika ut på
enheterna. Det är framför allt ASIH Nacka och Nackageriatriken som anger
att de i högre grad växlat till annan målgrupp. Olikheterna i registreringen
och klassifikation är en bidragande orsak till den varierande bilden som ges
av verksamheternas redovisning gällande målgruppstillhörighet och
inskrivningstid.
Förvaltningens uppfattning är att en patient som inte alltid behöver
heldygnsvård bör kunna föras över till målgrupp 2 för fortsatta insatser. En
del vårdgivare tycks arbeta enligt denna princip medan andra utnyttjar
denna möjlighet i mindre utsträckning. Uppdrag och ersättningsmodell bör
förändras så att tt mer flexibel utnyttjande av uppdraget för M1 och M2
sker på ett likartat sätt hos vårdgivarna.
Slutsats Tydligare riktlinjer för registrering av
målgruppstillhörighet behöver utvecklas för att främja
jämförbarheten mellan enheternas verksamhet.

Enkätundersökning
En viss försiktighet vid tolkningen av resultatet måste göras med tanke på
att några frågor kan ha tolkats felaktigt, vissa enheter har ett litet
patientunderlag, och en viss slumpmässighet kan ha uppstått vid
mättillfället som inte är representativt.
Den största gruppen, 55 procent av patienterna är över 70 år, 37 procent är
51-70 år och enbart 10 procent är under 50 år.

Sluten spec. palliativ vård
De äldre personerna återfinns i den slutna palliativa vården. Antalet
avlidna i cancer som är under femtio år är ytterst få i länet vilket stämmer
väl överens med åldersstrukturen i den slutna spec. palliativa vården.
Skillnader mellan enheter finns men är ej så utmärkande.
Drygt hälften av patienterna kommer ifrån slutenvården och den andra
hälften kommer från hemmet. Av de som kommer från slutenvården
kommer majoriteten från onkologi, kirurgi och lungmedicin. Särskild
uppmärksamhet bör därför ägnas åt att säkerställa överföring i vårdkedjan

HSN 0807-0925

57
(70)
ÖVERSYN AV ÖPPEN OCH
SLUTEN SPECIALISERAD
PALLIATIV VÅRD
2009 02 06

mellan dessa vårdgivare. En betydande andel patienter kommer också från
geriatrik. Samverkan mellan den geriatriska palliativa vården och den
specialiserade palliativa vården bör förtydligas.
Det finns stora variationer mellan vårdgivare avseende var patienten
vistades innan inskrivning som kan bero på olika vårdstrukturer, olika
bedömningar eller intagningskriterier. Detta bör utredas vidare.

Öppen spec. palliativ vård – M1
Patienter i M1 är yngre än slutenvården. En orsak till detta kan vara en
högre förekomst av anhöriga som kan stötta vård i hemmet. Anhörigstöd
ingår i uppdraget men bör ägnas särskild uppmärksamhet vid t.ex.
uppföljning.
Medelvårdtiden för de i enkäten ingående patienter torde vara längre än 86
dagar. I förhållande till den av Onkologiskt Centrum uppskattade
medelvårdtiden för år 2005 som var 46 dygn, är den uppgiva
inskrivningstiden på 89 dygn anmärkningsvärt mycket längre. Ett skäl till
den längre vårdtiden kan vara att inslaget av onkologisk behandling i det
palliativa skedet ökat. Detta kan ha inneburit förlängd överlevnad vilket
kan kräva längre vårdtid. Antalet onkologiska specialister i verksamheten
har ökat från cirka 24 procent 2004 till 57 procent år 2008. (13, 14) En
annan orsak kan vara tidigare inskrivning i verksamheten på grund av
alternativa vårdformer i vissa fall saknas.
Redovisningen visar på anmärkningsvärt stora variationer av
inskrivningstid. Det är inte rimligt att verksamheter som har ett
gemensamt uppdrag tolkar uppdraget så olika. Den stora variationsvidden
mellan inskrivningstiden speglar inte en otydlig uppdragsbeskrivning utan
beror troligtvis på andra faktorer, såsom i vilken grad M2 uppdraget
används för att anpassa vården och/eller ekonomiska förutsättningar.
Detta bör förvaltningen ta hänsyn till vid kommande avtalsförslag.
I vårdformen är cancer den vanligaste orsaken till inskrivning därför bör
denna vårdform särskilt beaktas som en del i cancervårdskedjan. Det
betyder inte att andra sjukdomar inte ska vårdas i denna vårdform. Den
medicinska utvecklingen inom andra vårdgrupper bör bevakas då
förekomsten av andra diagnoser i den palliativa vårdformen kan öka i
framtiden.
Endast en mindre andel av besöken utförs nattetid. En betydande kostnad
för uppdraget är jour- och beredskapstjänstgöring. Förvaltningen bör
överväga möjligheten att genom en förändrad struktur möjliggöra
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förutsättningar för en mer rationell och kostnadseffektiv verksamhet.
Enkäten mäter heller inte antalet telefonsamtal från och till patienter som i
flera fall kan vara avgörande för att patienten kan känna sig trygga och inte
behöver insatser jourtid.
Det är anmärkningsvärt att 20 patienter inte erhållit besök någon gång
under mätveckan. Detta med tanke på att vården ska ges dygnet runt och
motsvara vårdnivån slutenvård. En särskild genomgång av denna grupp
patienter bör göras av förvaltningen.

Öppen spec. palliativ vård – M2
I denna grupp återfinns många av de äldsta patienterna. Medelåldern är 71
år. Ersättningen för M2 utgår från besöksersättning. Patienten kan vara
inskriven under lång tid med få besök (patienter med tillfällig svikt) vilket
innebär att kostnaden för patienten är låg trots en lång inskrivningstid. En
hypotes är att detta medför minskade besök på akutsjukhusens
akutmottagningar för dessa patienter.
Långa inskrivningstider kan dock tyda på att patienter som borde överföras
till primärvården inte förs över. Därför bör uppdragsbeskrivningen
förtydligas vad gäller gränssnittet mot husläkarverksamheten. Även i M2
finns en stor variationsvidd av inskrivningstiden mellan enheterna. Ett
visst samband tycks finnas mellan lång vårdtid i M2 och kort vårdtid i M1.
Enkäten visar att andningshjälp är en relativt vanlig medicinteknisk hjälp i
hemmet. Detta visar att andningsrelaterade sjukdomar tex KOL är vanligt
förekommande i denna målgrupp. Patienter med dessa sjukdomstillstånd
kan ha stort behov av oplanerade och akuta insatser vid framskriden
sjukdom.
157 patienter i M2 hade samtidigt insatser från basal hemsjukvård. För de
flesta av dessa patienter (90 procent) fanns en vårdplan utformad
tillsammans med basala hemsjukvården. Samverkan tycks fungera för
flertalet av dessa patienter.
En av frågorna i enkäten syftar till att få en bild av hur besöksfrekvensen
ser ut. Majoriteten av besöken sker under kontorstid. Variationsvidden är
relativt stor. Nackageriatriken har endast cirka 35 procent av sin M2 besök
på kontorstid mellan Ersta har 85 procent. Nackageriatriken har cirka 29
procent av sina besök nattetid medan Brommageriatriken endast några få
procent. Detta speglar troligtvis inte variationer i behovet hos patienterna
utan förmodligen styr organisationsform och andra faktorer i vilken
omfattning besöken ges dag eller natt. Enheternas olika arbetsätt bör
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utredas vidare av förvaltningen för att utröna om det finns
kvalitetsskillnader i arbetssätt.
En betydande grupp av patienter i M2 har inte fått besök i mätveckan. Det
kan ifrågasättas hur länge en patient ska vara inskriven i verksamheten
utan att få besök. Detta bör regleras i kommande uppdrag.
Slutsats
Enkäten har sammanfattningsvis lett till följande slutsatser:
• På grund av olikheter i målgruppsregistrering behöver tydliga
riktlinjer för registreringen utvecklas för att öka jämförbarheten
mellan enheterna.
• Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa överföring i
vårdkedjan mellan spec. palliativ vård och onkologi, lungmedicin
kirurgi.
• Orsaker till långa inskrivningstider och i variationer mellan
vårdgivarna i både M1 och M2 behöver ytterligare utredas.
• Variationsvidden gällande besök jourtid är stor. Fler besök torde
kunna utföras dagtid istället för nattetid.
• En betydande andel patienter framför allt M2 erhåller få besök.
Orsaken till detta bör uppmärksammas och utredas.
Enkäten har också delvis legat till grund för nedanstående
slutsatser och tankar kring kommande åtgärder och arbete.

Struktur
Hela länet (Norrtälje exkluderat) är uppdelat i 14 områden för öppen spec.
palliativ vård. 15 vårdgivare har i nuläget uppdraget att bedriva
specialiserad palliativ vård.
I varje område finns en vårdgivare av öppen specialiserad palliativ vård
(ASIH). Ofta har denne vårdgivare tillgång till slutenvårdsplatser i egen
regi. ASIH Nacka/SLSO, Stockholmsgeriatrikens ASIH, Nynäs Vård AB,
Nackageriatriken AB samt Brommageriatrikens ASIH har inte
slutenvårdsplatser i egen regi. För patienter som inom dessa områden
behöver vårdas i slutenvård finns slutenvårdsplatser att tillgå hos andra
vårdgivare.
Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för att patienten skall
få en vård utan onödiga byten av vårdgivare, då detta innebär risk för att
vården upplevs som fragmenterad av patienten. Detta kan leda till fler
onödiga besök på akutsjukhusens akutmottagningar. Vidare finns risker att
misstag uppstår vid överrapportering mellan olika vårdgivare.
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Upptagningsområdet för en palliativ vårdgivare bör därför vara tillräckligt
stort för att patientunderlaget skall medge att enheten kan tillskapa egna
kostnadseffektiva slutenvårdsplatser. Om slutenvårdsplatserna kan läggas
till annat lämpligt slutenvårdsuppdrag t ex basgeriatrik, kan detta medföra
att ett mindre geografiskt område kan utgöra grund för underlag för
dimensionering. En annan viktig utgångspunkt för dimensionering av en
specialiserad palliativ enhet bör vara att vårdgivares jourverksamhet inom
öppen specialiserad palliativ vård kan bedrivas kostnadseffektivt.
Grund för fördelning av resurserna för slutenvårdsverksamhet bör vara
cancerdödligheten eller cancerincidens (se rubrik ”Fördelning av beställda
volymer”) inom varje upptagningsområde för öppen spec. palliativ vård.
Förvaltningens enkätstudier visar att antalet besök i hemmet under jourtid
varierar mellan vårdgivarna i länet. Under nattetid fick ca 8 procent av
inskrivna patienter besök, på dagtid under helgen fick ca 10 procent besök.
Då uppdraget fordrar hög grad av tillgänglighet dygnet runt är troligtvis
kostnaderna av detta skäl höga. Ett minskat antal vårdgivare med större
områden skulle sannolikt innebära lika hög tillgänglighet, men till en lägre
kostnad.
Det finns ett samband mellan patienter i M2 och geriatrisk vård eftersom
många av patienterna i målgruppen är äldre och ofta multisjuka. Vid behov
av inläggning bör patienten vårdas på geriatrisk klinik och inte inom sluten
spec. palliativ vård. Dock är antalet patienter totalt i den öppna spec.
palliativa vården som har samband med onkologi och sluten spec. palliativ
vård betydligt större. Därför bör den öppna spec. palliativa vården
organisatoriskt höra samman med den slutna palliativa vården.
Valfrihet råder sedan länge för alla patienter i sjukvården. På grund av
behovet av geografisk närhet mellan patient och vårdgivare inom
hemsjukvården är patientrörligheten när det gäller den öppna
specialiserade hemsjukvården mycket marginell. Inom sluten spec.
palliativ vård väljer oftast patienten i större omfattning vårdgivare. Därför
bör beställningarna hos varje vårdgivare fortfarande åtskiljas mellan de
olika vårdformerna. Vissa vårdgivare som har ett stort inslag av
valfrihetspatienter i slutenvården bör ta ett tilläggsåtagande för
valfrihetspatienter i sina beställningar, utöver den beställning vårdgivaren
har som är anpassad till det geografiska upptagningsområdet. När det
gäller den öppna spec. palliativa vården bör dock utgångspunkten för
beställningen enbart vara befolkningsunderlaget i de geografiska
områdena.
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Slutsats
Utgångspunkten för dimensionering av verksamheter inom
specialiserad palliativ vård bör i princip vara att
patientunderlaget medger att enheten har egna
slutenvårdsplatser. Anledningen är att slutenvård medför höga
investerings- och driftkostnader. Andra alternativ kan dock ses
om slutenvården kan läggas tillsammans med annan lämplig
slutenvårdsverksamhet. En översyn av antalet vårdgivare bör
därför övervägas i syfte att skapa förutsättningar för att:
• alla vårdgivare skall ha tillgång till både öppen (ASIH)
och sluten specialiserad palliativ vård.
• skapa förutsättning för ökad kostnadseffektivisering.

Grund för fördelning av resurser
Uppdraget riktar sig till patienter i palliativt skede oavsett orsak.
Uppdragets profil är att säkerställa att behovet av palliativ vård i livets
slutskede tillgodoses till så hög kvalitet som möjligt, med beaktande av
patientens önskemål om vård i hemmet. Det kan uttryckas så att när
behovet av palliativ vård i livets slutskede är tillgodosett, kan annan
palliativ vård ges inom ramen för tillställda resurser.
Patienter med cancerdiagnos utgör över 90 procent av de palliativa
patienterna i verksamheten. Av dessa är vård i livets slutskede den största
gruppen i slutenvården. Även i öppen spec. palliativ vård M1 kan antas att
denna grupp är en betydande del av verksamheten. Underlag för fördelning
av resurserna för den specialiserade palliativa vården bör vara
cancerdödligheten i respektive upptagningsområde (med undantag för
M2).
Då uppgifter om cancerdödligheten ännu inte finns tillgängligt på
kommun/stadsdelsnivå kan detta ännu ej användas som underlag för
fördelning av resurserna. Dessa uppgifter förväntas bli offentliga under de
närmaste åren. I avvaktan på att ovanstående uppgifter offentliggörs av
Socialstyrelsen bör istället cancerincidensen i respektive område vägas in
som ett av underlagen för fördelning av resurserna. Förhållandet mellan
antalet nyinsjuknande i cancer och avlidna i cancer enligt Onkologiskt
centrum är jämförbart mellan de olika områdena, förutsatt att den
genomsnittliga femårsöverlevnaden för alla cancerformer ser likadan ut i
alla områden.
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Bakgrunden till variationerna i de nuvarande beställningarna är den
tidigare (före 2007) indelningen av länet i sjukvårdsområden, där varje
område ansvarade för hälso- och sjukvårdsbeställningarna inom sitt
område. En av konsekvenserna av denna indelning blev att tillgången till
specialiserad palliativ vård varierar mellan områdena.

Utgående från cancerincidensen per 1 000 invånare har vårdgivarna i
Norra länet och i Södra länet idag en högre genomsnittlig beställning för
2009 av spec. palliativ vård för M1 i förhållande till Stockholm. För spec.
palliativ öppen vård M2 råder ett annat förhållande. Vårdgivarna i Norra
länet har en betydligt lägre beställning än i Stockholms kommun och Södra
länet, utgående från antalet invånare över 50 år i området.
Nedanstående tabell visar nuvarande fördelning på övergripande nivå. Det
totala antalet beställda vårddygn för M1 jämfört med en möjlig ny
fördelning, om hänsyn tas till hur cancerincidens varierar i respektive
upptagningsområde. Se bilaga 4 för enhetsnivå.
M1, beställda vårddygn 2009

Område

Nuvarande
fördelning av totala
antalet beställda
vårddygn

Tänkt fördelning av totala
antalet beställda vårddygn i
relation till cancerincidens per
1000 inv

Skillnad antal
beställda
vårddygn

Norr
Stockholm
Söder
Totalt

69 353
90 495
69 249
229 097

66 125
102 359
60 612
229 097

-3 228
11 864
-8 637
0

Förvaltningens enkätstudie visar att ca 89 procent av de inskrivna
patienterna i M2 är över 51 år. Denna verksamhet är mindre kopplad till
cancerdiagnos och mer kopplad till det geriatriska sjukdomspanoramat,
dvs. äldre multisjuka med tillfällig organsvikt. Fördelningen av resurserna
för denna verksamhet bör därför på sikt följa åldersstrukturen i området.
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Konsekvensen av en möjligt fördelning enligt ålder( 50 +) i de olika
områdena kan se ut på följande sätt:
M2, beställda besök 2009

Område

Nuvarande fördelning
av totala antalet
besök

Tänkt fördelning av totala
antalet besök i förhållande till
individer över 50

Skillnad, antal
beställda besök

Norr
Stockholm
Söder
Totalt

10 000
37 860
18 150
66 010

20 624
28 924
16 462
66 010

10 624
-8 936
-1 688
0

Se bilaga 4 för enhetsnivå
Slutsats: Ett viktigt underlag för fördelning av de specialiserade
palliativa resurserna bör på sikt vara cancerdödligheten uttryckt
i antal individer i varje upptagningsområde. I avvaktan på att
dessa uppgifter offentliggörs bör cancerincidensen i de olika
upptagningsområdena användas för fördelning av resurserna.
Dock kompliceras fördelningen enligt denna grund av de
tidigare nämnda registreringsproblemen samt av de rådande
olika prisbilderna vid enheterna. Dessa faktorer måste också
vägas in vid en ev. omfördelning av resurserna.
Behovet av palliativ vård för andra diagnosgrupper än cancer
behöver följas över tid, då den medicinska utvecklingen
möjliggör att dessa i större utsträckning vårdas i hemmet. Om
denna volym ökar bör underlag för fördelning av resurserna för
öppen spec. palliativ vård ses över.
Underlag för fördelningen av resurserna för patienter med
behov av avancerade medicinsktekniska insatser (M2) bör på
sikt vara antalet invånare över 50 år i varje upptagningsområde.
Det bör vidare utredas om ålderspararometern skall förskjutas
uppåt.
Fördelningen av de totala resurserna behöver ses över med
utgångspunkt att invånarna garanteras en likvärdig vård i
hemmet oavsett var i länet man bor och med en målsättning om
tillgång till specialiserad palliativ vård.
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Läkemedelskostnader
I den specialiserade palliativa vården har vårdgivarna enligt nuvarande
uppdragsbeskrivning kostnadsansvar för alla läkemedel som ges till
patienten inom ramen för uppdraget. Detta innebär att dessa läkemedel
skall tillhandahållas av vårdgivaren. Bakgrunden till detta är att
landstinget jämställt denna vårdgren med slutenvården. Läkemedel som
rekvireras via apoteket till vårdgivarens läkemedelsförråd har tidigare haft
en fördelaktig prisbild i förhållande till receptförskrivna läkemedel.
Dessutom har landstinget bedömt det som olämpligt att svårt sjuka
patienter skall hämta sina läkemedel på apotek. Ofta kan det handla om
olika former av cytostatika i injektionsform eller infusionberedningar.
Flera patienter med pågående onkologisk eller annan avancerad medicinsk
behandling, som är ordinerad och uppföljd av andra specialister, har
kommit att skrivas in hos vårdgivaren. Detta som en följd av att den
medicinska utvecklingen inneburit att dessa preparat kan ges utanför
slutenvården. Exempel på detta är onkologiska läkemedel som ofta är
ordinerade av den behandlande onkologiska läkaren som patienten har
kontakt med, men administreras av den palliativa vårdgivare. Detta har
medfört att dessa ofta kostsamma läkemedel enligt uppdragsbeskrivningen
bekostas av vårdgivaren, trots att de ordinerats och följts upp av annan
vårdgivare.
Även läkemedel som behöver ges på grund av följder av grundsjukdomens
behandling ska enligt uppdragsbeskrivningen bekostas av vårdgivaren.
Volymen av dessa är svåra att förutse. Flera av vårdgivarna av specialiserad
palliativ vård har relativt begränsade möjligheter att tillhandahålla dessa
kostsamma läkemedel inom ramen för sina ersättningar.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att reglera kostnadsansvaret för
de läkemedel som föreskrivs av annan vårdgivare under inskrivningstiden i
specialiserad palliativ vård. Frågor om hur detta rent praktisk skall
genomföras har inneburit att lösningen dragit ut på tiden.
Slutsats: Förvaltningen har ett pågående arbete för att reglera
kostnadsansvaret för förskrivning i öppenvård.
Kostnadsansvaret för läkemedel som ordineras, underhålls och
följs upp av annan vårdgivare bör åvila denna.
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Tjänstens innehåll
Uppdraget för öppen spec. palliativ vård gränsar mot
husläkarverksamhetens uppdrag för basal hemsjukvård. En god samverkan
är en förutsättning för att patienten inte skall uppleva vården som
fragmentiserad. Problem uppstår om samverkan inte fungerar. Ofta
handlar det om vilken nivå av medicinsktekniska insatser som skall
tillhandahållas från den basala hemsjukvården. Uppdragsbeskrivningens
text ger inte tillräcklig vägledning för vårdgivarna. Ett förtydligande av
vilken typ av insatser som tillhör den öppna spec. palliativa vården för M2
uppdraget bör göras som vägledning och läggas till
uppdragsbeskrivningen för öppenvården i spec. palliativ vård.
Ett annat gränsdragningssnitt är mellan M1 och M2 i uppdraget.
Uppdraget syftar till att ge vårdgivaren möjligheter att välja vilken
målgrupp patienten skall tillhöra utifrån vårdbehovet. Den lägsta effektiva
omhändertagandenivån skall gälla. Det innebär att en patient kan skrivas
in i en målgrupp men övergå till en annan, om vårdbehovet skiftar under
vårdtiden. Enligt förvaltningens enkät utnyttjas denna möjlighet endast av
få vårdgivare. Ett förtydligande behöver göras i uppdraget så att
beställarens intentioner framgår i denna fråga.
Ibland sker insatser från olika vårdgivare för patienter i M1. Detta innebär
att uppdraget behöver förtydligas angående vårdgivarens ansvar.
Vissa insatser för patienter kan i enstaka fall utföras utanför hemmet, trots
inskrivning i öppen spec. palliativ vård. Det kan till exempel gälla
transfusioner eller provtagning. Uppdraget bör kompletteras så att
möjlighet till viss vård utanför hemmet kan ges. För patienter med behov
av spec. palliativ vård (M1) som kan ta sig till mottagning finns idag inga
alternativa vårdformer än öppen spec. palliativ vård i hemmet. I länet finns
enstaka palliativa mottagningar för dessa målgrupper, exempelvis den
palliativa mottagningen i Södertälje. Denna mottagningsverksamhet bör
utvärderas i syfte om liknade verksamhet ska införas i hela länet.
Slutsats: Uppdraget för patienter i M2 behöver förtydligas så att
gränsen till basal hemsjukvård och M1 blir tydligare.
Vårdgivarens ansvar i de fall då flera vårdgivare är involverade i
patientens vård behöver tydliggöras i uppdraget.
Den palliativa mottagningen i Södertälje skall utvärderas.
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Registrering
De tjänster som utförs inom ramen för öppen specialiserad palliativ vård
skall registreras i landstingets gemensamma databas, GVR. Det har varit
problem med att registrera det nya begreppet vårdperiod som har införts
inom den öppna specialiserade palliativa vården. Detta begrepp är helt nytt
ur IT synvinkel, och har tidigare inte registrerats i GVR. På grund av detta
har det uppstått olika tekniska problem som det tar längre tid än väntat att
lösa. Därför har det ännu inte varit möjligt att kunna få ut kvalitetssäkrad
data från verksamheterna. Detta gör att underlag för fakturering,
databearbetning och analys är svåra att bearbeta och analysera.
Slutsats: Förvaltningen bör fortsätta med arbetet att
åstadkomma förutsättningar för att kvalitetssäkrad data skall
utgöra grund för analys av verksamheten.
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SLUTSATSER
•

Enkäten har sammanfattningsvis lett till följande
slutsatser:
1. På grund av olikheter i målgruppsregistrering
behöver tydliga riktlinjer för registrering av
målgruppsregistrering utvecklas.
2. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att
säkerställa överföring i vårdkedjan mellan spec.
palliativ vård och onkologi, lungmedicin kirurgi
3. Orsaker till långa inskrivningstider och i
variationer mellan vårdgivarna i både M1 och M2
behöver ytterligare utredas.
4. Variationsvidden gällande besök jourtid är stor.
Fler besök torde kunna utföras dagtid istället för
nattetid.
5. En betydande andel patienter framför allt M2
erhåller få besök. Orsaken till detta bör
uppmärksammas och utredas.

•

Utgångspunkten för dimensionering av verksamheten
inom spec. palliativ vård bör i princip vara att
patientunderlaget medger att enheter har egna
slutenvårdsplatser. Anledningar är att slutenvård medför
höga investerings- och driftkostnader. Andra alternativ
kan dock ses om slutenvård kan läggas tillsammans med
annan lämplig slutenvårdsverksamhet. En översyn av
antalet vårdgivare bör övervägas i syfte att skapa
förutsättningar för att:
- alla vårdgivare skall ha tillgång till både öppen
(ASIH) och sluten specialiserad palliativ vård
- skapa förutsättning för ökad
kostnadseffektivisering.

•

Ett viktigt underlag för fördelning av de specialiserade
palliativa resurserna bör på sikt vara cancerdödligheten
uttryckt i antal individer i varje upptagningsområde. I
avvaktan på att dessa uppgifter offentliggörs bör
cancerincidensen i de olika upptagningsområdena
användas för fördelning av resurserna. Dock kompliceras
fördelningen enligt denna grund av de ovan nämnda
registreringsproblemen samt av de rådande olika
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prisbilderna vid enheterna. Dessa faktorer måste också
vägas in vid en ev. omfördelning av resurserna.
•

Behovet av palliativ vård för andra diagnosgrupper
behöver följas över tid, då den medicinska utvecklingen
möjliggör att dessa i större utsträckning vårdas i hemmet.
Om denna volym ökar bör underlag för fördelning av
resurserna för öppen spec. palliativ vård ses över.

•

Underlag för fördelningen av resurserna för patienter
med behov av avancerade medicinsktekniska insatser
(M2) bör på sikt vara antalet invånare över 50 år i varje
upptagningsområde. Konsekvensen av detta bör utredas
vidare. Det bör även utredas om åldersparametern bör
förskjutas uppåt.

•

Fördelningen av de totala resurserna behöver ses över
med utgångspunkt från att invånarna garanteras en
likvärdig vård i hemmet oavsett var i länet man bor och en
målsättning om önskvärd tillgång till specialiserad
palliativ vård.

•

Förvaltningen har ett pågående arbete för att reglera
kostnadsansvaret för förskrivning av läkemedel i
öppenvård. Kostnadsansvaret för läkemedel som
ordineras, underhålls och följs upp av annan vårdgivare
bör åvila denna. Detta bör införas successivt på sikt i flera
områden.

•

Uppdraget för patienter i M2 behöver förtydligas så att
gränsen till basal hemsjukvård och M1 blir tydligare.

•

Vårdgivarens ansvar i de fall då flera vårdgivare är
involverade i patientens vård behöver tydliggöras i
uppdraget.

•

Den palliativa mottagningen i Södertälje skall utvärderas

•

Förvaltningen bör fortsätta med arbetet att åstadkomma
förutsättningar för att kvalitetssäkrad data skall utgöra
grund för analys av verksamheten.
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BILAGA 1

Enkät A: Specialiserad sluten palliativ vård
Frågorna besvaras för varje patient i verksamheten som är inskriven i specialiserad sluten palliativ
vård vid mättillfället den 22 oktober 2008 och som blev inskriven senast den 15 oktober kl. 08.00.
1. Enhet: _________________________________________________
2. Patientens kön?
1

Kvinna

2

Man

3. Patientens födelseår? _____________
4. Vilket datum skrevs patienten in? _______________ (ååmmdd)
5. Var vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

I slutenvård

2

I hemmet

Æ

Gå direkt till fråga 7

3

I särskilt boende för äldre

Æ

Gå direkt till fråga 7

4

Annat, nämligen: _________________________

Æ

Gå direkt till fråga 7

6. Inom vilken verksamhet i slutenvården vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

Akutmottagning

2

Geriatrik

3

Hematologi

4

Intensivvård

5

Internmedicin

6

Kardiologi

7

Kirurgi

8

Lungmedicin

9

Neurologi

10

Onkologi

11

Thorax

12

Annan palliativ specialiserad slutenvård

13

Annan, nämligen: _________________________________________________

7. Vem remitterade patienten till er verksamhet?
1

Husläkare

2

Annan specialist i öppenvård

3

Läkare inom egna slutenvårdsverksamheten

4

Läkare i annan slutenvårdsverksamhet

5

Annan, nämligen: ___________________________________________

8. Ange patientens huvuddiagnos: ____________________________________________
9. Ange orsak till patientens inskrivning (flera svarsalternativ möjliga)
1

Onkologisk behandling

1

Vård i livets slutskede

1

Avlastning för anhörig

1

Blodtransfusion

1

Annan, nämligen: _______________________________________________________

10. Skulle patienten kunna få nuvarande vård vid en öppen mottagning istället?
1

Ja

2

Nej

3

Kan ej bedöma

Æ

Gå till fråga 11

11. Varför får patienten inte nuvarande vård vid en öppen mottagning istället?

______________________________________________________________________________________________

Enkät B: Avancerad sjukvård i hemmet – målgrupp 1
Frågorna besvaras för varje målgrupp 1 patient i verksamheten som är inskriven i avancerad
sjukvård i hemmet vid mättillfället den 22 oktober 2008 och som blev inskriven senast den 15 oktober
kl. 08.00.
12. Enhet: _________________________________________________
13. Patientens kön?
1

Kvinna

2

Man

14. Patientens födelseår? _____________
15. Vilket datum skrevs patienten in? _______________ (ååmmdd)
16. Hur bor patienten?
1

Ensam i eget boende

2

Ensam i eget boende med personlig assistent

3

Med anhörig/närstående i eget boende

4

I särskilt boende för äldre

5

Annat, nämligen________________________

17. Har patienten under inskrivningsperioden varit klassificerad i målgrupp 2?
1

Ja

2

Nej

18. Var vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

I slutenvård

2

I hemmet

Æ

Gå direkt till fråga 9

3

I särskilt boende för äldre

Æ

Gå direkt till fråga 9

4

Annat, nämligen _______________________ Æ

Gå direkt till fråga 9

19. Inom vilken verksamhet i slutenvården vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

Akutmottagning

2

Geriatrik

3

Hematologi

4

Intensivvård

5

Internmedicin

6

Kardiologi

7

Kirurgi

8

Lungmedicin

9

Neurologi

10

Onkologi

11

Thorax

12

Annan palliativ specialiserad slutenvård

13

Annan, nämligen: _________________________________________________

20. Vem remitterade patienten till er verksamhet?
1

Husläkare

2

Annan specialist i öppenvård

3

Läkare inom egna slutenvårdsverksamheten

4

Läkare i annan slutenvårdsverksamhet

5

Annan, nämligen: ___________________________________________

21. Ange patientens huvuddiagnos: ____________________________________________
22. Har patienten fått insatser initierade av er av någon av nedanstående?
(Flera svarsalternativ möjliga)
1

Arbetsterapeut

1

Dietist

1

Kurator

1

Sjukgymnast

1

Själavårdare

1

Annan, nämligen: ________________________________________________

1

Ingen av ovanstående

23. Vilken medicinteknisk utrustning har patienten i hemmet? (Flera svarsalternativ möjliga)
1

Andningshjälp (inhalator, bilevelutrustning, ventilator, syrgasutrustning)

1

Infusionspump (för nutrition, för läkemedel)

1

Trycksårsmadrass

1

Annan, nämligen: ____________________________________________________

1

Har ingen medicinteknisk utrustning i hemmet

24. Hur många gånger har patienten fått avancerad hemsjukvård under senaste veckan?
Uppdelat på vardag/helgdag och tidpunkt på dygnet.
Måndag-fredag
08-17

________

gånger

17-21

________

gånger

21-08

________

gånger

Lördag-Söndag
08-17

________

gånger

17-21

________

gånger

21-08

________

gånger

25. Är onkologisk behandling orsak till inskrivning?
1

Ja

2

Delvis

3

Nej

26. Har patienten besökt akutmottagning/närakut under senaste månaden?
1

Ja

2

Nej

27. Har patienten haft insatser av annan vårdgivare i hemmet under inskrivningsperioden?
1

Ja, nämligen av:____________________________________________________________

2

Nej

28. Skulle patienten kunna få nuvarande vård vid en öppen mottagning istället?
1

Ja

Æ

Gå till fråga 18

2

Nej

3

Kan ej bedöma

29. Varför får patienten inte nuvarande vård vid en öppning mottagning istället?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Enkät C: Avancerad sjukvård i hemmet – målgrupp 2
Frågorna besvaras för varje målgrupp 2 patient i verksamheten som är inskriven i avancerad
sjukvård i hemmet vid mättillfället den 22 oktober 2008 och som blev inskrivna senast den 15
oktober kl. 08.00.
30. Enhet: _________________________________________________
31. Patientens kön?
1

Kvinna

2

Man

32. Patientens födelseår? _____________
33. Vilket datum skrevs patienten in? _______________ (ååmmdd)
34. Hur bor patienten?
1

Ensam i eget boende

2

Ensam i eget boende med personlig assistent

3

Med anhörig/närstående i eget boende

4

I särskilt boende för äldre

5

Annat, nämligen:___________________________

35. Har patienten under inskrivningsperioden varit klassificerad i målgrupp 1?
1

Ja

2

Nej

36. Var vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

I slutenvård

2

I hemmet

Æ

Gå direkt till fråga 9

3

I särskilt boende för äldre

Æ

Gå direkt till fråga 9

4

Annat, nämligen: ___________________

Æ

Gå direkt till fråga 9

37. Inom vilken verksamhet i slutenvården vistades patienten innan inskrivning hos er?
1

Akutmottagning

8

Lungmedicin

2

Geriatrik

9

Neurologi

3

Hematologi

10

Onkologi

4

Intensivvård

11

Thorax

5

Internmedicin

12

Annan palliativ specialiserad slutenvård

6

Kardiologi

13

Annan, nämligen: _____________________________

7

Kirurgi

38. Vem remitterade patienten till er verksamhet?
1

Husläkare

2

Annan specialist i öppenvård

3

Läkare inom egna slutenvårdsverksamheten

4

Läkare i annan slutenvårdsverksamhet

5

Annan, nämligen: ___________________________________________

39. Ange patientens huvuddiagnos: ____________________________________________
40. Ange orsaken till patientens inskrivning? (flera svarsalternativ möjliga)
1

Behov av tekniska/medicinska insatser

1

Behov av hög tillgänglighet

1

Annan, nämligen: ____________________________________________________

41. Ange vilken medicinteknisk åtgärd som givits under senaste veckan. (Flera svarsalternativ möjliga)
1

Skötsel av intravasala katetrar

1

Syrgasbehandling

1

Sondmatning

1

Omläggning

1

Skötsel av stomi

1

Parenteral nutrition

1

Blodtransfusion

1

Annat, nämligen:________________________________________

1

Läkemedelsbehandling

1

Ingen av ovanstående medicintekniska åtgärder har givits

42. Vilken medicinteknisk utrustning har patienten i hemmet? (Flera svarsalternativ möjliga)
1

Andningshjälp (inhalator, bilevelutrustning, ventilator, syrgasutrustning)

1

Infusionspump (för nutrition, för läkemedel)

1

Trycksårsmadrass

1

Annan, nämligen: ____________________________________________________

1

Har ingen medicinteknisk utrustning i hemmet

43. Har patienten haft basala hemsjukvårdsinsatser under inskrivningsperioden?
1

Ja

2

Nej

Æ

Gå direkt till fråga 16

44. Finns överenskommelse om vårdinsatser/vårdplan med ansvarig för den basala hemsjukvården för
patienten?
1

Ja

2

Nej

3 Vet ej
45. Hur många gånger har patienten fått avancerad hemsjukvård under senaste veckan?
Uppdelat på vardag/helgdag och tidpunkt på dygnet.

Måndag-fredag
08-17

________

gånger

17-21

________

gånger

21-08

________

gånger

Lördag-Söndag
08-17

________

gånger

17-21

________

gånger

21-08

________

gånger

46. Är onkologisk behandling orsak till inskrivning?
1

Ja

2

Delvis

3

Nej

47. Har patienten besökt akutmottagning/närakut under senaste månaden?
1

Ja

2

Nej

48. Skulle era insatser kunna utföras av basal hemsjukvård istället?
1

Ja

2

Nej

Æ

Gå direkt till fråga 21

49. Varför får patienten inte basala hemsjukvårdsinsatser istället?

_______________________________________________________________________________________________
50. Skulle patienten kunna få nuvarande vård vid en öppen mottagning istället?
1

Ja

2

Nej

3

Kan ej bedöma

Æ

Gå till fråga 22

51. Varför får patienten inte nuvarande vård vid en öppning mottagning istället?

_

______________________________________________________________________________________________

Enkät D. Verksamhetsövergripande enkät
Frågorna besvaras för varje enhet.

52. Enhet: _________________________________________________

53. Ange för respektive målgrupp antalet inskrivna patienter som vid mättillfället den 22 oktober
2008 varit inskrivna minst en vecka (senast inskrivna 15 oktober kl 08:00).
Specialiserad sluten palliativ vård:

____________stycken

Avancerad sjukvård i hemmet – målgrupp 1:

____________stycken

Avancerad sjukvård i hemmet – målgrupp 2:

____________stycken

54. Ungefär hur många gånger per år ges akuta oplanerade syrgasbehandlingar på enheten?
1

Ingen gång

2

1-6 gånger

3

Fler än 6 gånger

55. Ungefär hur många gånger per år ges någon form av dialysinsatser på enheten?
1

Ingen gång

2

1 gång

3

2-3 gånger

4

4-5 gånger

5

Fler än 5 gånger

BILAGA 2 UTFÖRD VÅRD PER VÅRDGIVARE 2008
Avtal 2008
ASIH Nacka
ASIH Nacka
ASIH Nacka Totalt
Brommageriatriken
Brommageriatriken
Brommageriatriken Totalt
Byle förenade Care
Byle förenade Care
Byle förenade Care
Byle förenade Care Totalt
Ersta hospice
Ersta hospice
Ersta hospice
Ersta hospice Totalt
Handens ger. klinik
Handens ger. klinik
Handens ger. klinik
Handens ger. klinik Totalt
Jakobsberg NV
Jakobsberg NV
Jakobsberg NV
Jakobsberg NV Totalt
Långbro Park
Långbro Park
Långbro Park
Långbro Park Totalt
Löwet Närvård
Löwet Närvård
Löwet Närvård
Löwet Närvård Totalt
Maria Regina
Maria Regina Totalt
Nackageriatriken
Nackageriatriken
Nackageriatriken
Nackageriatriken Totalt
SSGK
SSGK
SSGK
SSGK Totalt
Sth ger
Sth ger
Sth ger Totalt
Stockholms sjukhem
Stockholms sjukhem
Stockholms sjukhem
Stockholms sjukhem Totalt
Södertälje ger. klinik
Södertälje ger. klinik
Södertälje ger. klinik
Södertälje ger. klinik Totalt
Totalt

Vårdtyp
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård
Målgrupp 1
Målgrupp 2
Spec pall vård

Utfall 2008
13 791
2 014
15 805
23 266
5 834
29 100
25 977
2 745
4 677
33 399
12 708
4 176
7 085
23 969
15 279
3 762
2 529
21 570
25 680
2 239
1 750
29 669
31 141
11 321
5 432
47 894
16 406
3 983
3 402
23 791
1 780
1 780
9 035
2 947
11 982
19 032
14 041
8 687
41 760
5 857
3 298
9 155
9 003
1 944
9 633
20 580
16 918
2 818
2 825
22 561
333 015

1 (3)

BILAGA 3 Enkätredovisning på enhetsnivå
Enkät A – Sluten specialiserad palliativ vård
Diagram 1 Åldersfördelning per enhet
< 50 år

51-70 år

> 70 år

ASIH Långbro Park
ASIH Nordväst
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löw et Närvård
Maria Regina
Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Södertäljegeriatriken
Totalt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ENKÄT B- Öppen spec. palliativ vård M1
Diagram 2 Åldersfördelning per enhet
< 50 år

51-70

> 70 år

ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löw et Närvård
Nackageriatriken
Nynäs Vård
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

(3)

Diagram 3 Andel inskrivna patienter med onkologisk behandling som orsak till
inskrivning
ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löwet Närvård
Nackageriatriken
Nynäs Vård
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken

Länssnitt: 63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ENKÄT C Öppen spec. palliativ vård M2
Diagram 4 Åldersfördelning per enhet
< 50 år

51-70 år

> 70 år

ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löw et Närvård
Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatrik
Södertäljegeriatriken
Totalt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

(3)

Diagram 5 Orsak till inskrivning, per enhet
Behov av tekniska/medicinska insatser

Behov av hög tillgänglighet

Annan

50%

90%

ASIH Långbro Park
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken
Löwet Närvård
Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt
0%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

80%

Diagram 6 Onkologisk behandling som orsak till inskrivning
A SIH Långbro Park
A SIH Nacka
A SIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Ersta Hospice
Handengeriatriken

Länssnitt 17%

Löw et Närvård
Nackageriatriken
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

BILAGA 4 Tänkt fördelning på enhetsnivå
M1, beställda vårddygn 2009

Område
ASIH Långbro Park
(Södra)
ASIH Långbro Park
(Sthlm)
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Handengeriatriken
Löwet närvård
Nackageriatriken
Nynäs vård
Ersta Hospice
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt

Tänkt fördelning av totala
Nuvarande fördelning antalet beställda vårddygn i
av totala antalet
relation till cancerincidens
beställda vårddygn
per 1000 inv

Skillnad antal
beställda
vårddygn

15 689

17 384

1 695

12 837
11 310
26 000
23 000
24 696
13 000
18 657
11 000
0
13 000
20 200
11 458
10 000
18 250
229 097

14 223
7 354
23 291
24 090
27 652
12 835
15 182
7 605
3 900
15 656
22 788
15 182
10 419
11 534
229 097

1 386
-3 956
-2 709
1 090
2 956
-165
-3 475
-3 395
3 900
2 656
2 588
3 724
419
-6 716
0

M2, beställda besök 2009

Område
ASIH Långbro Park
(Södra)
ASIH Långbro Park
(Sthlm)
ASIH Nacka
ASIH Nordväst
Brommageriatriken
Byle Gård
Handengeriatriken
Löwet närvård
Nackageriatriken
Nynäs vård
Ersta Hospice
SSGK
Stockholms sjukhem
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Totalt

Nuvarande fördelning
av totala antalet
besök

Tänkt fördelning av totala
antalet besök i förhållande
till individer över 50

Skillnad, antal
beställda besök

6 600

5 009

-1 591

5 400
2 150
3 500
8 000
2 000
5 000
4 500
2 000
0
4 000
12 400
3 060
5 000
2 400
66 010

4 098
2 119
6 711
6 941
7 967
3 698
4 374
2 191
1 124
4 511
6 566
4 374
3 002
3 323
66 010

-1 302
-31
3 211
-1 059
5 967
-1 302
-126
191
1 124
511
-5 834
1 314
-1 998
923
0

