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Vad kommer jag tala om? 

1. Höjdpunkter från framtidsspaningen år 2010
2. Vilka faktorer driver utvecklingen inom hälso- och sjukvården?

3. Palliationen och framtiden:
Ø Digitaliseringen
Ø Förhållningsättet
Ø Patient och närstående
Ø Roll i vårdsystemet



År 2039…..



Highlights från 2010:

Vi hoppade fram till år 2039, jag 
hade prostatacancer…..
u Hur ville jag ha det?
u Naturhospice?
u Dödravårdcentralen har en bra 

existovägledare…..
u Frysas ner? Förstöra mina digitala 

spår? 
u Ny teknik……”I Nurse” och 

smärtpumpen ”Painprofessor”…

u 2014; egen specialitet för ssk och läkare 
u 2016; palliativ sedering lagstadgas 
u 2020 tal; palliativ vård breddas…. trots 

det ökade krav på självvalt livsslut. 
u 2021; existensiell handledare i alla 

palliativa team…..
u 2022 utbryter en dödlig 

lymfomepidemi…..
u Palliativ vård byggs ut kraftigt…



2028  - Palliativ vård lagstadgas som en absolut rättighet!

”För alla individer med livshotande sjukdom, 

i alla åldrar, med alla diagnoser, inom alla vårdnivåer, 

i både storregioner och landstingskommuner!”

Highlights från 2010:



Framtidens stigar….

Kan det vara så:
u Att framtiden skapar nuet?

u Att framtidens patienter 
ropar på oss?

u Att fantasin har en bortre 
gräns?



Dagens palliativa vård……
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Vad styr utvecklingen?

u Ökad kunskap inom alla dicipliner
u Ökade förväntningar från oss alla
u Utvecklade förhållningssätt
u Vård- och omsorgssystemens utveckling
u Tillgången på kompetent personal
u Samhällsekonomin, demografin och politikens villkor……

Men de två starkaste förändringskrafterna är: 



Patienterna
och
digitaliseringen



Några förändringar under de 
kommande fem åren

u Mer och bredare palliativ vård
u Engagerade patienter och 

närstående – driver och medskapar
u Mer vård i hemmet 
u Ökad kunskap - forskning
u Det palliativa förhållningssättet  

breddas, integreras och fördjupas
u Ökad samverkan mellan aktörer, 

vårdgrannar och ”samhället”

u Ny teknik - digitalisering
u Nya kommunikationslösningar och 

integrerade IT-lösningar 
u Delade data ger samverkan mellan 

vård och patient
u Patienten äger sina data – ”Min journal”
u Sensorer och egenrapporterade data
u IT-stöd för vård i hemmet -

Hospital@Home



Palliation i framtiden, 2020-40
Digitalisering

Här copyrightskyddad 
bild



Palliation i framtiden, 2020-40
Digitalisering
Trygg hemma med teknik
Sociala nätverk - ”Vi hjälper”
Självkörande smärtpump – ”i pain”
Självkörande hemsjukvårdsbilar
Egenrapporterade symtom, sensorer för 
blodparametrar och hjärnvågor –
=   ”Självkörande patienter”!

Endast fantasin sätter gränser…..
I vilken grad kan våra existensiella behov 
stödjas av den nya tekniken?



Evolution eller revolution?
Det finns faror med digitalisering:
Integritet, övertro, ansvar, säkerhetsrisker……
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Palliation i framtiden, 2020-40

Förhållningssättet
Mer palliativ vård! 
Patienterna och deras närstående blir en allt starkare utvecklingskraft
Palliativt tänkande kommer in i allt fler vårdområden 
Palliativt vård in tidigt vid all livshotande sjukdom och lite senare för ”alla” äldre…. 
Döden ett långsamt minskande tabu – lär oss leva livet under livet och hela vägen till 
slutet
Det blir en allt mer uttalad rättighet att man får välja hur man vill avsluta sitt liv

Det existensiella innehållet i all vård och i hela samhället ökar, breddas och förändrar 
hur vi lever



Existensiellt
förhållningssätt en
femte hörnsten?

?



De tre stenhuggarna…………

Vi bygger en katedral:

Det palliativa 
förhållningssättet kan 
förändra sjukvården, 
förändra vårt sätt att se på 
döden och på livet 
och har potentialen att 
förändra hela samhället…..



Vill Du påverka de kommande 30 åren?

Förändra dom!



Tack


