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Bakgrund
Författarna framhåller att patienter 
med livslånga/livshotande sjukdomar 
borde ha tidigare kontakt med den pal-
liativa vården. Dock tycks det som en 
svårighet för hälso- och sjukvården att 
definiera dessa patienter. Instrumentet 
”Supportive and Palliative Care Indi-
cators Tool” (SPICT) har utvecklats i 
Edinburgh, Storbritannien för att tidigt 
identifiera behov av palliativ vård. 
Instrumentet är inte diagnosspecifikt, 
utan används inom sjukhus- och hem-
kontext. Det laddas ner kostnadsfritt 
via www.spict.org.uk. Instrument är 
översatt och validerat för användning i 
flera europeiska länder. Syftet med den 
aktuella artikeln var att beskriva över-
sättningsprocess, tvärkulturell anpass-
ning och lämplighet för SPICT i svensk 
hälso- och sjukvård. I denna process 
som följde en given struktur (Beaton, 
et al.) inhämtades uppfattningar om 
SPICT via fokusgruppsintervjuer med 
läkare och sjuksköterskor.

Resultat
Resultat av analysen av fokusgrupps-
intervjuerna presenteras i teman. 
Dessa var, fritt översatt: 

1. strukturen är bekant och relevant, 
2. instrumentet ger stöd åt ett pallia-

tivt förhållningssätt och planering, 
3. instrumentet har en del uttryck och 

begrepp som uppfattas som kompli-
cerade och ha oklar innebörd och

4. syftet med och konsekvenser för 
SPICT var otydliga. Därför revide-
rades en del begrepp och anpassa-
des tydligare till svenskt språkbruk. 
Därefter publicerades den svenska 
versionen på SPICT:s webbsida och 
kan nu kostnadsfritt laddas ner.

Diskussion
Författarna, en forskargrupp vid 
Högskolan Halmstad och Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet, 
framhåller betydelsen av att instru-
mentet värderades och justerades 
enligt den kritik som framkom i 
fokusgruppsintervjuerna. De flesta av 
deltagarna i fokusgruppsintervjuerna 
uppfattade instrumentet som en hjälp 
i att identifiera brytpunkt. Författarna 
anser att SPICT proaktivt identifierar 
patienter i behov av tidiga palliativa 
insatser. 

Kommentar
Författarna framhåller vikten av 
utbildningsinsatser bland professionel-
la för att öka kliniskt användande av 
SPICT. Min reflektion är att utveck-
lingen av instrument och skattnings-
skalor inom hälso- och sjukvård, och 
inte minst inom palliativ vård, är ett 
värdefullt tillskott till ökad vårdkvalitet 
och i att säkra ett helhetsperspek-
tiv. Viktiga värden och handlingar 
skulle säkert annars bli osynliga och 
patienters och närståendes behov 

inte identifierade och bemötta. Det 
kan gälla frågor som rör existentiella 
aspekter eller frågor om de kroppsliga 
förändringar som sker i samband med 
allvarlig sjukdom. En fara ses dock i 
att införandet av bedömningsinstru-
ment och olika skattningsskalor kan 
göra vårdandet mekaniskt. Viktigt blir 
därför att alltid anlägga ett kritiskt per-
spektiv i utbildningsinsatser och pågå-
ende samtal inom en personalgrupp. 
Författarna till artikeln lyfter också 
fram värdet av att intervjupersonerna 
i fokusgrupperna representerade olika 
professioner och att både sjukhus-, pri-
märvård och kommunal hemsjukvård 
fanns representerade. Dock fanns inte 
patienter, närstående eller represen-
tanter från patientföreningar bland 
deltagarna. Forskningsdesigner och 
metoder där patienter har en aktiv roll 
i forskningsprocessens olika delar blir 
alltmer vanliga (Hockley et al. 2013). 
Förutom viktig kunskap om SPICT ger 
den aktuella artikeln värdefull kun-
skap om översättningsprocessen och 
anpassningen av instrument till svensk 
hälso- och sjukvård.  ■

Artikeln med referenser finns på  
www.nrpv.se.
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