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Fysioterapeuternas remissvar till  

Palliativ vård-förtydliganden och konkretisering av begrepp 
 

Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på remissen: 

Förtydliganden och konkretisering av begrepp. I detta remissvar har vi låtit våra 

sakkunniga inom området Palliativ hälso-och sjukvård ge synpunkter.  

 

Palliativ vård i fokus (s 8) 

Sista stycket:”viktiga exempel utgörs av patienter med hjärt-och lungsjukdomar, 

demens och stroke”.  Bör lägga till diagnoser som MS och ALS. Eventuellt även 

Parkinson. 

 

Palliativ vård (s 12) 

Andra stycket: Är det korrekt att skriva att ”det palliativa förhållningssättet och palliativ 

vård ingår i alla läroplaner i grundutbildningen för de som kommer att arbeta inom 

hälso-och sjukvård och vård och omsorg? Ingår det i samtliga läroplaner? 

Fjärde stycket: “The surprise question”. Är detta ett nytt begrepp, behöver förtydligas 

isådana fall. 

 

Brytpunkt till palliativ vård (s 14) 

Det kan finnas behov av flera brytpunktsamtal, bör ges vid förändring. 

Komplettering: Viktig att dokumentera att Brytpunktsamtal har skett i IVP. 

 

Brytpunktsamtal vid övergång (s 15)  

Deltagande vid samtalet - definition av kontaktperson. 

 

Efterlevandesamtal (s 17) 

Andra stycket: ”rimlig tid” bör bytas till 2-3 månader. 

Tredje stycket: ” att alla efterlevande erbjuds ett samtal”.  Föreslår att byta ut alla till de 

närmaste. 

Sista stycket: Ansvaret för efterlevandesamtal bör ligga där dödsfallet sker. 

 

Allmän palliativ vård (s 19) 

 Viktig att dokumentera att Brytpunktsamtal har skett i IVP. 

 

Specialiserad palliativ vård (s 19) 
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Första stycket: ”Inklusive närståendes behov”…föreslår att lägga till personliga 

assistenter och hemtjänst som behöver kunskap för att vårda patienten. 

 

Specialiserad palliativ verksamhetverksamhet (s 20) 

Första stycket: övrig kompetens….Övrig kompetens i form av fysioterapeut , helst med 

specialistkompetens i onkologi och palliativ fysioterapi. 

Första stycket, rad tio: Ytterligare kompetenser…lymfterapiutbildad, 

fysioterapeut/arbetsterapeut/sjuksköterska. 

 

Med vänlig hälsning, 
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Annette Berghammer 
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