
Senast uppdaterad 220223 

Parallella sessioner 
Föreläsarabstrakt – i bokstavsordning 
 

Titel Föreläsare Innehåll 

Andnöd - evidensbaserad 
handläggning  

Magnus Ekström, överläkare och 
docent i lungmedicin; lektor i 
palliativ medicin.  

Andnöd är vanligt, plågsamt och ofta svårbehandlad vid svår sjukdom och palliativ 
vård. Sessionen erbjuder en uppdaterad översikt över bakomliggande mekanismer, 
mätning och evidensbaserad behandling av andnöd vid svår sjukdom.  

Att leva tills man 
dör. Aktivitet och rörelse 
som en del i processen  

Marie Hansson, arbetsterapeut  
Ida Malmström, fysioterapeut  
 

Oavsett var i vården du arbetar kommer du någon gång att möta personer i behov av 
palliativ vård/ett palliativt förhållningssätt. Genom att presentera olika fall och 
situationer hoppas vi kunna bidra till en ökad trygghet inför ibland svåra möten och 
uppgifter. Utgångspunkten i sessionen är mötet med personer som befinner sig i 
olika faser inför avslut av sina liv och vårt resonemang i dessa situationer. Patienten 
du har framför dig är så mycket mer än sin diagnos och sitt sjukdomsförlopp och 
genom att se den unika personen får du också förståelse för vad som bidrar till 
upplevelse av hälsa, mening och värde.  
 Det finns ett uttryck i palliativ vård som Cicely Saunders myntade. Hon avslutar med 
orden ".......vi ska också hjälpa dig att leva tills du dör". För att kunna leva upp till 
detta behöver du som personal välja att se förbi symtomen, bortom sjukdomen och 
in i själva essensen av personen du har framför dig. Vem är du? Vad vill du? Vad 
behöver du? Och hur kan jag stötta dig att uppnå detta?  
 

Att möta människor i 
komplicerad sorg  

Lilian Pohlkamp, fil. dr.  Sorg är en naturlig del av livet, för att vi människor är sociala och knyter relationer 
igenom hela livet. Att bearbeta förlusten när en älskad person dör kräver ett 
sorgearbete, många klarar det på egen hand med stöd i sitt sociala nätverk. Sorg som 
är ihållande och behöver behandling, brukar benämnas komplicerad sorg. 
Presentationen på denna konferens kommer att fokusera på mötet med människor 
med komplicerad sorg, samt faktorer som kan ge en djupare förståelse av 
fenomenet.   

Att möta och arbeta med 
sörjande 
 

Annika Olsson, legitimerad hälso-och 
sjukvårdskurator. 
 

Ny forskning visar att sorg är en psykologisk och social process. De flesta har en så 
kallad normal sorg och går igenom den bl a med hjälp av sin närmaste omgivning. 
Den normala sorgen är en annan process jämfört med den som de som drabbas av 
komplicerad sorg går igenom. 
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Att vara nära under livets 
sista tid – personcentrerat 
stöd 
 

Anette Alvariza, Professor i palliativ 
vård, Specialistsjuksköterska i 
cancervård och 
Vårdutvecklingsledare 
 

Presentationen kommer att fokusera familj och närstående och hur vården kan 
arbeta för att möta behov av stöd samt se till närståendes egen kraft och resurser. 
Hur är det att vara närstående till en person med palliativa vårdbehov? Hur vet vi 
vilka som behöver stöd, vilken typ av stöd och när och vad kan vi göra? (OBS! 
preliminärt) 
 
 

Barn som närstående i 
den barnpalliativa 
vården- syskon 
 

Kerstin Ivéus, Msc, 
specialistsjuksköterska, 
syskonstödjare för 
Barncancerfonden 
 
 

Jag kommer tala om hur det är att arbeta med syskon till svårt sjuka barn och 
ungdomar som vårdas eller har vårdats på barn- och ungdomshospice. Hur jag 
arbetar inför och under döendet och döden och efter att deras sjuka bror eller syster 
dött. Hur barn och ungdomar är olika, beroende på ålder och mognad och på vilka 
sätt jag kan nå dem och öka deras insikt och vara ett stöd. Jag kommer också tala om 
hur sorgen kan uttrycka sig och ge några exempel på yngre barns förståelse om 
döden och äldre syskons erfarenheter av att möta andra i liknade situation och 
berätta om deras erfarenheter av att ha mist. 
 

Barnpalliativ vård- Det 
första vårdprogrammet 
 

Christina Lindström Ordförande för 
vårdprogrammet Palliativ vård barn 
Omvårdnadschef/Barnsjuksköterska 
Karin Bäckdahl Överläkare, 
barnläkare 
Annika Bjurö Svensson Överläkare, 
specialistläkare vuxenpalliation 
 

Det första vårdprogrammet för palliativ vård för barn har kommit, hur kan det 
användas ute i Sverige och hur gör vuxenteam när dom vårdar barn i sina ASIH? 
 

De 6 S:n - 
Personcentrerad palliativ 
vård för alla åldrar 
 

Ingela Henoch, leg. sjuksköt, docent 
Jane Österlind, leg. sjuksköt, docent 
Bodil Holmberg, leg. sjuksköt, fil. dr. 
Ramona Schenell, leg. sjuksköt, fil. 
dr. 
 

De 6 S:n, självbild, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang, strategier och 
självbestämmande, har använts för att bidra till personcentrerad palliativ vård i 
Sverige sedan 1990-talet. 
De 6 S:n har traditionellt använts inom specialiserad palliativ vård, men passar också 
för allmän palliativ vård under hela livsspannet. Palliativ vård av barn ställer stora 
krav. Ett projekt där De 6 S:n används för att bidra till personcentrerad palliativ vård 
av barn kommer att presenteras. Inom äldreomsorg ställs stora krav på att bevara 
integritet och personcentrering när funktion, kognition och möjlighet till 
självbestämmande börjar avta. Vi presenterar forskning om hur kroppslig omvårdnad 
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inom äldreomsorg kan bli mer personcentrerad och en modell för att förbättra 
självbestämmande och därmed bidra till en personcentrerad palliativ vård inom 
äldreomsorgen. 
De 6S:n har diskuterats, preciserats och utvecklats av det nationella 6S-nätverket för 
att beskriva det teoretiska innehållet och för att utveckla den praktiska 
användbarheten. Diskussionen är levande och ständigt fortgående för att förbättra 
personcentrerad palliativ vård för personer i olika åldrar och olika vårdkontext. 
 

Ett stödprogram till 
barnfamiljer drabbade av 
svår sjukdom: Att samtal 
om det som är svårt. 
 

Malin Lövgren, Docent i palliativ 
vård, Forsknings- och 
vårdutvecklingsledare. 
 

Barnfamiljer som lever med svår sjukdom står inför många utmaningar. Trots detta 
finns få vetenskapligt utvärderade stödprogram för dessa familjer. Denna föreläsning 
berör stödprogrammet "the Family Talk Intervention" (FTI), som ursprungligen 
kommer från psykiatrin, men som pilot-testats inom somatisk vård. Målet med FTI är 
att främja sjukdomsrelaterad kommunikation inom familjen (t ex prognos), öka 
kunskap om sjukdomen, samt att stödja föräldraskapet. Pilotstudien inom 
specialiserad palliativ hemsjukvård (när en förälder är sjuk) samt pediatrisk onkologi 
(när ett barn är sjukt) visade att FTI var genomförbar och att stödet familjen fått 
resulterade i att familjen funnit fungerande sätt att prata i familjen om det som är 
svårt. Det positiva utfallet har resulterat i att FTI nu implementeras på ett 
universitetssjukhus i Sverige där anställda hälso- och sjukvårdskuratorer utbildas. 
Parallellt genomförs en fullskalig studie inom specialiserad palliativ hemsjukvård. 
Förhoppningen är att FTI ska kunna utgöra ett nytt arbetssätt för att stödja 
barnfamiljer med svår sjukdom. 
 

"Ett till fem" – en metod 
för etiskt svåra samtal 
bland vårdpersonal. 
 

Margareta Brännström, professor 
 

Presentationen kommer att innehålla bakgrund till och presentation av metoden ”ett 
till fem” ett verktyg för etiskt svåra samtal bland vårdpersonal. Resultat från 
pågående studier kommer att presenteras. 

Existentiella frågor hos 
äldre och existentiellt 
stöd 
 

Ingela Beck, docent i omvårdnad, 
Biträdande professor  
Peter Strang, överläkare, Professor i 
palliativ medicin 
 

Existentiella frågor har stor betydelse för de allra flesta i palliativ vård, men den 
existentiella krisen kan se olika ut beroende på om man är yngre eller äldre. Hur ser 
den äldre multisjuka på döden? Hur yttrar sig den existentiella ensamheten? Vad 
lindrar den existentiella ensamheten? Hur ser det existentiella lidandet ut vid 
demens? Och hur kan vi stötta? Sessionen omfattar både workshop och korta 
sammanfattande föreläsningar. 
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Från Mekanism till 
Metadon - Matnyttigt 
kring smärtbehandling i 
Palliativ vård 
 

Staffan Lundström, docent, 
överläkare 
Per Fürst, med dr, överläkare 
 

 

Vi presenterar och diskuterar kring mekanismbaserad smärtlindring, ett 
framgångsrikt koncept för effektiv smärtbehandling, ger tips kring användning av t ex 
NSAID/COX-hämmare och lågdosmetadon samt gör en framtidsspaning. 
 

Hjälp patienten ur 
garderoben innan kistan. 
Att möjliggöra vårdande 
samtal ur ett hbtqi-
perspektiv. 
 

Marion Englaborn, 
specialistundersköterska inom 
palliativ vård och vårdlärare. 
 

Som vårdpersonal skickar vi ut en hel del budskap med både det vi säger och det vi 
gör. Patienten och närstående registrerar budskap som är både uttalade och 
outtalade. Det finns många berättelser om personer som känt sig tvingade att dölja 
sig själv när de drabbas av sjukdom eller har vårdbehov. De går tillbaka in i 
garderoben av rädsla och erfarenhet av diskriminering och kränkningar från vården. 
Att vara hbtqi-medveten och arbeta proaktivt med hbtqi-personers särskilda 
utsatthet gynnar alla, både patient, närstående och personal. Att få vara sig själv 
gynnar personalen att kunna vara öppen på sin arbetsplats. 
Det gynnar även patient och närstående att vårdas av en öppet hbtqi-personal, då 
detta ger en trygghet för dem att våga vara öppna om sig själva och sina behov. 

Komplementär och 
integrativ medicin inom 
palliativ vård: hur kan vi 
bemöta patienters 
behov? 
 

Kathrin Wode, Öl i onkologi, 
specialist i palliativ medicin 
Johanna Hök Nordberg, Leg 
apotekare, Med.dr. 
 

 

Användning av komplementär, alternativ och integrativ medicin nationellt och 
internationellt. Patientperspektivet, forskningsfrågor, evidens, behandlingsriktlinjer, 
fortbildning. Laglig reglering, KAM utredningens förslag. Var hitta information om 
evidens och interaktioner i den kliniska vardagen. 
 

 

Kultur, religion och 
andlighet inom den 
palliativ vården  
 

Lisen Dellenborg, Universitetslektor, 
Filosofie doktor i socialantropolog, 
Daniel Enstedt Universitetslektor, 
filosofie doktor och docent i 
religionsvetenskap,  
 

I detta rundabordssamtal om kultur, religion och andlighet inom den palliativa 
vården behandlar vi uppmaningen om att bedriva andlig vård, som återfinns i 
olika styrdokument, och reflekterar kring vad andlig vård skulle kunna 
innebära. Samtidigt som rätten till andlig vård stipuleras i policys, och 
forskning visar på ökad hälsa bland de patienter som får andliga vårdbehov 
tillgodosedda, så visar forskning också att vårdare ofta känner sig osäkra inför 
begreppet och har svårt att definiera vad andlig vård skulle vara. Vi som håller 
i samtalet har alla gjort fältarbete inom svenska hälso-och sjukvården kring 
kultur, religion och andlighet i vården och baserar vårt samtal i erfarenheter 
från dessa. 
Vi inleder sessionen med en kritisk diskussion om kultur, religion och 
andlighet i vården. Utifrån vår forskning fokuserar vi frågor om vad det som 
vårdare innebär att lyssna och förhålla sig till patienters och närståendes 
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kulturella, religiösa och andliga uttryck och behov. Vi resonerar vidare kring 
frågor som rör olika slags deltagande i patienters kulturella, religiösa och 
andliga praktik. Ett sådant deltagande diskuteras bland annat utifrån vad Katie 
Eriksson omnämner "att leka" -leken som övning, prövning, lust, skapande 
och allvar i interaktion -och vi ställer frågor om vad en sådan lek kan tillföra 
förmågan att upptäcka och möta kulturella, religiösa och andliga behov hos 
patienter i den palliativa vården. Vi adresserar dessutom frågor som handlar 
om var den etiska gränsen kan tänkas gå för såväl lyssnande som deltagande 
i religiös och andlig vård. Vi utgår från kultur, religion och andlighet som levd 
erfarenhet, som varierar och som också kan förändras under 
sjukdomsperioden och i vårdkontexten, samt att förmågan att ge andlig vård 
är en generiskförmåga som vårdare utvecklar i relation med kollegor, patienter 
och närstående genom praktik och reflektion -och som inte med enkelhet låter 
sig formuleras i styrdokument. 

"Nu kan vilken idiot som 
helst se att jag är dålig" - 
att kommunicera om 
egen svår sjukdom 
 

Charlotta Öhrling, leg Hälso- och 
sjukvårdskurator 
 

Den här presentationen kommer att handla om patienters erfarenheter av att 
kommunicera med sin omgivning om egen svår sjukdom - om den verbala 
kommunikationen, men också den icke-verbala kommunikationen i form av en 
sjukdomspåverkad kropp. 
 
 

Nutrition i palliativ vård 
 

Nanna Rylander & Viktoria Vallin 
Leg dietister 
 

Nutritionsbehandling i olika palliativa skeden: evidens, riktlinjer, och målsättning. 
 

Palliativ omvårdnad vid 
Huntingtons sjukdom 

Carina Hvalstedt, projektledare och 
psykiatrisjuksköterska 
 

Huntingtons sjukdom är ett svårt flerfunktionshinder som påverkar motorik, 
kognition och beteende. Personlighetsförändring och beteendestörningar som 
bristande sjukdomsinsikt, omdömeslöshet och känslomässig avtrubbning utvecklas 
ofta smygande och långsamt Sjukdomsförloppet är ofta mycket svårt för personen 
med sjukdom, dennes familj och vårdpersonal. Förloppet kan variera kraftigt och 
handla om överlevnad i upp till 20-25 år. 
Vi vill ge exempel på hur vardagen kan se ut och ge förslag på åtgärder för att 
underlätta det dagliga livet och förbättra livskvaliteten 

Palliativ vård inom 
äldreomsorg och 

Anna Sandgren, Leg. Sjuksköterska, 
Docent, Vetenskaplig ledare 

Socialstyrelsen har satt upp målet att alla personer ska ha tillgång till god palliativ 
vård, oavsett diagnos, vårdform, ålder och var i landet man bor. Inom äldreomsorgen 
finns förutsättningar för att kunna ge en god palliativ vård, samtidigt som det finns 
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primärvård: utmaningar 
och möjligheter 
 

Hans Thulesius, Allmänläkare, 
Professor 
 

flera utmaningar. Anna kommer att belysa hur till exempel kunskap och resurser kan 
påverka vården, likväl personalens syn på vad palliativ vård innebär. Flertalet som 
vårdas inom äldreomsorg har mer eller mindre palliativa vårdbehov. Det är därför 
viktigt att personal kan identifiera och tillgodose behoven, både i ett tidigt och sent 
palliativt skede. Det har däremot visat sig att personalen har svårare att identifiera 
de tidiga tecknen hos de äldre på behov av palliativ vård än att identifiera de sena 
tecknen. Inom primärvården finns liknande möjligheter och utmaningar som inom 
äldreomsorgen men kan även skilja sig åt. Hans kommer att belysa detta utifrån sina 
erfarenheter: Hur bedrivs palliativ vård på Öland idag? Rapport från 
Borgholmsmodellen! Hur ser det ut i primärvården i resten av landet? 
 

Reflektion i vardagen - 
möjlighet till lärande 

Ingeli Simmross - Sjuksköterska och 
Vårdutvecklingsledare 
Kerstin Witallis - Sjuksköterska och 
Vårdutvecklingsledare 
Helene Reimertz - Överläkare 
Palliativa teamet, utvecklingsledare 

Presentationen ska ge en sammanfattande beskrivning av en utarbetad 
reflektionsledarutbildning. Syftet med reflektionsledarutbildningen är att deltagaren 
ska få ökad kunskap om; reflektionens betydelse, olika former av reflektionsgrupper 
samt kommunikation och grupprocesser med målet att deltagaren efter utbildningen 
ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i aktuell verksamhet. 

 

Samtal om svåra ämnen 
 

Annika Bjurö Svensson, Överläkare 
 

Att samtala är att gemensamt sätta ord på tankar, känslor och situationer. Det är att 
utbyta information och perspektiv, att enas om beslut. Det kan bli mycket svårt när 
känslorna är övermäktiga, tankarna oklara, perspektiven helt olika och informationen 
svårförståelig. Jag delar lite erfarenheter om att samtala i svåra lägen. 

Sista hjälpen: Kunskap för 
allmänheten om vård och 
omsorg i livets slutskede 
 

Christel Wihlborg, Medicinsk 
ansvarig läkare, ASiH Ystad 
Jamie Woodworth, Doktorand, 
Palliativt Utvecklingscentrum 
Linda Martinson, Verksamhetschef, 
Capio palliativ slutenvård 
Sollentuna/ASiH Norrort 
Judy Laurin de Castro, 
Kvalitetsutvecklare ASiH/SPSV 
Sollentuna 
 

”Sista hjälpen-utbildningen” och resultat från sådana utbildningar presenteras. 
Utbildningen fokuserar på omsorg och stöd i livets slut och vänder sig till 
allmänheten med syfte att utbilda och informera om basalt omhändertagande av 
medmänniskor i behov av stöd i livet slutskede. 



Senast uppdaterad 220223 

Skapande aktivitet – inte 
bara pyssel 
Erfarenheter av att arbeta 
med skapande aktivitet i 
specialiserad palliativ vård 

Viktoria Persson, leg arbetsterapeut 
och Sarah Jönsson, leg 
arbetsterapeut 

Vi berättar om våra erfarenheter av hur skapande och kreativa aktiviteter kan 

påverka patienter och deras närståendes situation på en palliativvårdsavdelning.   

Vi ser att de för en stund får lämna sjukdomen och i stället får vara få vara i en 

aktivitet som är välgörande för både kropp och själ.  

När tid och rum försvinner ges möjligheten att lämna rollen som patient och att de 

då tillsammans med anhöriga och/eller andra patienter kan få uppleva stunder av 

samhörighet och glädje.  Det är aldrig för sent att lära sig något nytt, inte ens i livets 

slut.  

Det finns även en stor betydelse i att få lämna något efter sig till nära och kära, gåvor 
och minnen. 

Symtomkluster - vad är 
det och hur gör man? 
 

Karin Ahlberg 
Professor, 
universitetssjukhusöversjuksköterska 
 
 

Under sessionen kommer begreppet symtomkluster att presenteras. Vidare hur 
symtom bildar och interagerar i kluster över tid. Hur symtomkluster påverkar en 
person i ett palliativt skede samt vilka åtgärder som bör göras kommer också 
diskuteras. 

 

Tillsammans gör vi 
skillnad!  

Britt-Marie Strömqvist 
Specialistundersköterska palliativ 
vård 
 

Genom engagemang hos våra medlemmar och samverkan mellan våra ideella 
föreningar kan vi tillsammans göra skillnad. Undersköterskan har en viktig roll inom 
den palliativa vården och därför är UFPO, undersköterskor för palliativ omvårdnad en 
del av helheten. Undersköterskans observationer av patientens tillstånd och mående 
har en betydande funktion i vården för både patientens och närståendes 
välbefinnande. Oavsett organisation och vårdform så bör teamen utformas utifrån 
patientens behov, där samsyn och patientcentrerad vård är ett gemensamt mål. 
Kommunikation, en av palliativa vårdens viktiga hörnsten ur patientperspektiv måste 
även fungera mellan våra olika yrkesgrupper. Det är tillsammans vi utövar 
helhetsvård! 
Vad kan undersköterskor göra för att förbättra framtidens palliativa vård och vad 
önskar vi att andra yrkesgrupper gör? 
Syfte: Att efter drygt 50 års erfarenhet inom yrket, genom goda exempel, inspirera 
till ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper. 
 

Uppdaterat Nationellt 
Vårdprogram palliativ 
vård och Personcentrerat 

Ursula Scheibling, läkare och 
ordförande i sammanhållet 
vårdförlopp, Henrik Ångström, läkare 

Det första nationella vårdprogrammet i Palliativ vård utkom 2012 och har därefter 
uppdaterats, senast april 2021. Vårdprogrammet har omarbetats till stora delar. En 
stor förändring är att hela det palliativa vårdförloppet nu tas upp- inte enbart livets 
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sammanhållet 
vårdförlopp palliativ vård 

och medlem i NPO Äldres hälsa, 
Elisabet Löfdahl, läkare och 
ordförande för nationellt 
vårdprogram palliativ vård samt 
Fredrik Wallin, sjuksköterska och 
vårdprogramhandläggare RCC. 

slutskede. Många kapitel, som till exempel de som berör samtalens betydelse, 
psykosocialt stöd, strukturerat arbetssätt, omvårdnad, nutrition, onkologiska 
övervägande, multisjuka äldre, och den palliativa vårdens organisation och 
dimensionering är nyskrivna eller kraftigt omarbetade.  
På uppdrag av NPO Äldres hälsa har en nationell arbetsgrupp under ledning av Ursula 
Scheibling tagit fram ett dokument som beskriver ett sammanhållet vårdförlopp för 
patienten med palliativa vårdbehov. Tyngdpunkten ligger på tidig identifiering och 
handläggning av palliativa vårdbehov. På uppdrag av NPO har det även tagits fram 
kvalitetsmarkörer för allmän och specialiserad palliativ vård i Sverige. 
Tillsammans utgör de här dokumenten en god utgångspunkt för fortsatt arbete och 
verksamhetsutveckling inom palliativ vård. Detta kommer att diskuteras under 
sessionen. 
 

Vitamin D och fatigue – 
resultat från Palliative-D 
studien 

Caritha Klasson 
doktorand 

Bakgrund: Cancerrelaterad fatigue är ett multifaktoriellt symtom med både 

biologisk och psykologisk genes. Konsensus kring behandling av fatigue inom 

palliativ vård saknas idag. I en tidigare observationell studie (n=530) visade vi 

att låga nivåer av 25-hydroxyvitamin D (25OHD) hade samband med högre 

grad av fatigue hos män men inte hos kvinnor. I Palliative-D studien, en 

randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbelblind studie av vitamin D 

behandling i palliativ cancervård, såg vi att vitamin D behandling resulterade i 

minskad grad av fatigue, men ingen subgruppsanalys avseende eventuella 

könsskillnader gjordes i den ursprungliga studien. 

Syfte: Att undersöka om effekten av vitamin D behandling på fatigue skiljer sig 

åt mellan män och kvinnor.   

Metod: I den aktuella studien gjorde vi en post-hoc analys avseende skillnad i 

effekt av vitamin D på fatigue mellan män (n=74) och kvinnor (n=76) i data 

insamlat från Palliative-D studien. Palliative-D studien genomfördes 2017-

2020 på patienter med cancer i palliativ fas och vitamin D brist 

(25OHD<50nmol/L). 244 patienter randomiserats till placebo eller vitamin D 

4000IE/dag i 12 veckor och 150 patienter slutförde de 12 veckorna, 67 med 

vitamin D och 83 med placebo. Fatigue mättes med hjälp av 

självskattningsinstrumenten Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) 

och EORTC-QLQ-15-PAL.  
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Resultat: I subgruppsanalysen var den positiva effekten av vitamin D på 

fatigue mer uttalad hos män, −1.50 ESAS poäng (95% CI −2.57 to −0.43; p = 

0.007) än hos kvinnor −0.75 (95% CI −1.85 to 0.36; p = 0.18). Fatigue skattad 

med EORTC-QLQ-15-PAL visade gränssignifkant effekt hos män (p=0.05) 

men inte hos kvinnor (p=0.55).  

Betydelse: Korrigering av vitamin D brist hos män med cancer i palliativ fas 

kan bidra till minskad fatigue. Studien tyder också på att vitamin D kan ha 

olika effekter hos män och kvinnor. Större studier avseende vitamin D 

behandling mot fatigue, specifikt designade för detta ändamål, behöver göras 

för att ge säkrare evidens. 
 

Vitamin D och 
Immunförsvaret - resultat 
från Palliative-D studien 
 

Linda Björkhem-Bergman 
Överläkare och Docent 

Bakgrund: Vitamin D behövs för ett friskt immunförsvar och har även anti-
inflammatoriska effekter. Vi vet sedan tidigare att vitamin D behandling kan minska 
risken för luftvägsinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. I en tidigare 
pilot-studie på 39 cancerpatienter i palliativ fas såg vi positiva effekter av vitamin D 
behandling på både smärta och infektioner. Med denna bakgrund genomfördes 
Palliative-D studien. 
 
Metod: Palliative-D var en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie 
som genomfördes under 2017-2020 vid 3 ASIH-enheter i Stockholm: ASIH Stockholm 
Södra, Stockholms Sjukhem och ASIH Stockholm Norr. Cancerpatienter i palliativ fas 
och med vitamin D brist vid baseline (25-hydroxyvitamin D <50 nmol/L) 
randomiserades till vitamin D 4000 IE/dag eller placebo i 12 veckor. Primärt 
utfallsmått var skillnad i opioid-dos mellan grupperna och sekundära utfallsmått 
inkluderade infektionsbörda (mätt som dagar med antibiotika/månad), självskattad 
fatigue och livskvalite. 
 
Resultat: 244 patienter randomiserades och 150 patienter fullföljde hela 
studieperioden på 12 veckor. Majoriteten av bortfallet berodde på att patienterna 
dog av sin cancer. Vitamin D gruppen hade i genomsnitt lägre opioid-dos jämfört 
med de i placebogruppen efter 12 veckor, skillnaden var 6,7 ug/fentanyl per timme 
(p<0.05) motsvarande ca 10 mg morfin po/dag. De hade också en lägre grad av 
fatigue, en minskning med 1.1 ESAS-poäng (p<0.01). Det fanns inga signifikanta 
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skillnader på infektionsbördan eller livskvalitén mellan grupperna. Vitamin D-
behandlingen gav inte upphov till biverkningar och tolererades väl. 
 
Slutsats: Korrigering av vitamin D brist hos cancerpatienter i palliativt skede kan ha 
positiva effekter på opioid-känslig smärta och fatigue men verkar inte påverka 
infektionsbördan. Effekterna på både opioiddoser och fatigue är relativt små, men 
resultaten visar på helt nya samband mellan vitamin D behandling och 
opioidberoende smärta och cancerrelaterad fatigue, som behöver studeras vidare i 
framtida studier. 
 

 

 


