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Titel Föreläsare Innehåll 

Erfarenheter och 

lärdomar för palliativ 

vård från covid-19-

pandemin.  

Peter Strang, överläkare, 
professor i palliativ medicin 
Thomas Lindén avd.chef för 
kunskapsstyrning, Hälso och 
sjukvården, Socialstyrelsen 

Diskussionen kring palliativ vård under pandemin avslöjade stora brister i allmänhetens, 
men också professioners och akademikers, kännedom om förutsättningar och 
målsättning. Socialstyrelsens riktlinjer kring vård i livets slutskede vantolkades som att 
inga äldre på särskilt boende skulle få tillgång till botande behandling för covid-19, vilket 
förstås ledde till ramaskri. Samtidigt sattes också fokus på de brister i vården av döende, 
SoS tidigare pekat på. 
Hur väl lindrades symtomen hos de döende på sjukhus jämfört med SÄBO? Varför fanns 
det skillnader - och hur kan de förklaras?  
 

”It takes a village” - Är 

ett folkhälsoperspektiv 

på livets slut något för 

oss i Sverige? 

Carol Tishelman, professor, 

leg. ssk.  

I denna presentation vill jag diskutera ev. för-och nackdelar med ett 

folkhälsoperspektiv på palliativ vård som ett sätt att hantera de utmaningar vi möter 

när vi arbetar för att förbättra och utjämna ojämlikheter relaterade till livets slutskede i 

hela Sverige. En s.k. 'public health palliative care' ansats väcker ökande intresse 

internationellt. Vad kan vi lära oss av denna internationella utveckling? Vad har vi för 

erfarenheter av ett folkhälsoperspektiv i Sverige genom 

forskningsprogrammet DöBra? Och vilka utmaningar finns för detta arbetssätt i 

Sverige?  
 

Livet eller döden? Att 

tala om palliativ vård  

Marit Karlsson, överläkare, med 

dr, adj. lektor  

Hur närmar vi oss personer med svår sjukdom och allvarligt lidande där palliativ vård 

kan tillföra mycket gott? Det finns en risk att samtal och information om palliativ vård 

uppfattas som skrämmande, där vårdgivaren är dödens budbärare. Presentationen 

fokuserar på hur vi i samtalet kan skifta fokus från döden till livet, livskvalitet vid svår 

sjukdom och trygghet. Att med patienten identifiera dennes mål och värderingar, 

vilket kan innebära att vi tillsammans hoppas på många goda dagar, men samtidigt 

planerar för vad vi kan göra om försämring och lidande tillstöter.  

 


