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Aktuell forskning vid Palliativt centrum 
Här kan du läsa om de forskningsprojekt som pågår vid Palliativt centrum. Vissa projekt drivs i 
samarbete med andra lärosäten. Hör av dig till respektive kontaktperson om du vill veta mer. 
 
 
Drömmar och visioner vid svår sjukdom 
Livliga drömmar och visioner hos personer nära livets slut, som ofta inkluderar avlidna närstående, 
har rapporterats i litteraturen. Vetenskapliga studier från andra länder tyder på att dessa upplevelser 
är vanliga i livets slut, kan ge minskad rädsla för döden och ökat välmående hos patienter. Många 
patienter tvekar dock inför att berätta om sina upplevelser. Vår studie är en av ett fåtal som 
intervjuat patienter, och den första i Sverige. Syftet är att studera förekomst och upplevelse hos 
patienter samt, i förlängningen, ifall ökad uppmärksamhet på upplevelsen kan bidra till 
symtomlindring. 
 
Kontaktperson: Stina Nyblom, stina.nyblom@vgregion.se  

 

Existentiella frågor inom kommunal och regional hälso- och sjukvård 
Projektet syftar till att få en djupare förståelse för hur patienter och sjukvårdspersonal beskriver den 
existentiella dimensionen av livet vid svår sjukdom och/eller hög ålder, samt om och på vilket sätt de 
existentiella frågorna lyfts i samtal och andra former av stöd inom vården.  
 
Kontaktperson: Carl Bäckersten, carl.backersten@vgregion.se  
 
Implementering av palliativ vård på sjukhus: Palliativa konsultteam 
Projektet är designat för att bidra med kunskap som kan möta utmaningar för att personer med 
progredierande tillstånd skall få palliativt inriktad vård den sista tiden i livet och att platsen för vård i 
livets slut och död i högre utsträckning svarar mot patientens preferenser. Det övergripande syftet är 
att studera processer och effekter av palliativa konsultteam som strategi för implementering av 
palliativ vård på sjukhus. 

Projektet leds från Sahlgrenska akademin, se här för vidare projektbeskrivning  
Kontaktperson: joakim.ohlen@gu.se  
 
Platsen för död i Sverige: tidigare trender och framtida prognoser i relation till 
befolkningsutvecklingen 
Projektet baseras på registerdata och syftar till att på befolkningsnivå identifiera trender och 
variationer i plats för död (dvs. sista vårdplats i livet: eget hem, sjukhus, särskilt boende, annan plats) 
i Sverige mellan år 2012 och 2019 samt undersöka relationer mellan plats för död, individuella 
karakteristika och socioekonomiska faktorer. Vidare är syftet att analysera framtida möjliga trender 
för plats för död i Sverige (olika vårdplatser) och vilka implikationerna blir för vård i livets slut i 
Sverige. 
Projektet är ett samarbete med Sophiahemmet högskola, Sahlgrenska akademin och Lunds 
universitet. 
 
Kontaktpersoner: Joakim Öhlén, joakim.ohlen@gu.se  och Stina Nyblom, stina.nyblom@vgregion.se  
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Samtala med patienter om livet i samband med svår sjukdom: en arbets-modell för tidig palliativ 

vård med utgångspunkt i patienters erfarenheter  

Det övergripande syftet är att utveckla en praktisk arbetsmodell som kan användas för att stödja 

implementering av ett Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp i palliativ vård, särskilt i 

samband med vård på sjukhus och inom äldreomsorg. De specifika syftena är att ur patientens 

perspektiv beskriva och tolka erfarenheter och önskemål om samtal med vårdpersonal om svår 

sjukdom och palliativ vård, samt att med utgångspunkt i patientens erfarenheter och önskemål 

utarbeta en praktisk arbetsmodell för vårdpersonal som genomför samtal i samband med potentiella 

behov av tidig palliativ vård. Projektet är affilierat till Centrum för personcentrerad vård vid 

Göteborgs universitet. 

Kontaktperson: Malin Bengtsson, malin.b.bengtsson@vgregion.se  
 
Samtala om svåra besked 
Att öka förståelsen hur det är för patienten att berätta för andra om upplevda svåra besked som de 
fått. Genom att undersöka hur informationen förs vidare av patienten till närstående, kan kunskapen 
om de processer som sker mellan patient och närstående öka. Att identifiera de strategier som kan 
underlätta för patienter att berätta och öka förståelsen för hur de närstående upplever samtal där 
patienten förmedlat svåra besked. 
 
Kontaktperson: Charlotta Öhrling, charlotta.ohrling@vgregion.se 
 
Sorg efter förlust av närstående: utveckling av stödformer för ökat välbefinnande och trygghet 
Det övergripande syftet med projektet är att för och med personer i sorg efter en närstående 
utveckla former för stöd som svarar an till variationer i sorgens uttryck hos individen, mönster i 
grupper och förekomst i den samtida vuxna befolkningen i Sverige. 
Projektet drivs i samarbete med Sahlgrenska akademin 
 
Kontaktperson: Inger Benkel, inger.benkel@vgregion.se  
 
Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig 
litteratur 
Projektet syfte är att kartlägga internationell forskning som bedrivs om personcentrerad vård (PCV). I 
projektet ingår också att mer ingånde analysera den forskning som genomförts och den kunskap den 
genererat.  
Mängden forskning om PCV har ökat avsevärt under de senaste åren. Olika termer (t.ex. 
personcentrerad, patientcentrerad, klientcentrerad osv.) används i litteraturen. Detta leder till 
utmaningar i att genomföra systematiska sökningar samt att överblicka forskningsfältet.  
Projektet innefattar att; 1) Utveckla och genomföra övergripande litteratursökningar i elektroniska 
databaser, 2) Utveckla och testa en statistisk prediktiv klassificeringsmetod för att identifiera 
litteratur, samt 3) Syntes och rapportering av resultat i flera publikationer inkluderat en 
översiktsartikel där en karta över forskningsfältet presenteras.Projektet leds från Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, se här för vidare projektbeskrivning  

Kontaktperson: joakim.ohlen@gu.se  
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