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Palliativ vård till äldre 
personer inom kommunal 
vård och omsorg
Äldres död och döende ses av mångas som naturligt och de riskerar 
därför att stå utanför de insatser som yngre personer ofta får, trots att 
de har minst lika omfattande behov.
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Äldres död och döende
Intentionen från det svenska samhället är att 
äldre personer ska få möjlighet att få avan-
cerad vård och omsorg, även palliativ vård, i 
sitt eget hem. I den nationella handlingspla-
nen från 1998 slog man fast att all vård i livets 
slutskede ska vara av hög kvalitet och att äld-
re personer inte ska behöva flytta mellan bo-
enden eller sjukhus i onödan [1]. Trots detta 
innebär fortfarande den sista tiden i livet åter-
kommande sjukhusbesök och inläggningar på 
sjukhus, speciellt de sista veckorna i livet, och 
ganska få äldre personer får möjlighet att stan-
na hemma till slutet [2]. Statistik från Social-
styrelsen visar att, av de äldre personer som 
avled 2005, avled 37 procent på sjukhus, 53 
procent på särskilt boende och endast 10 pro-
cent i ordinärt boende [3]. Det går dessvär-

re inte att finna senare statistik från Socialsty-
relsen, men det är rimligt att anta att relativt 
många äldre fortfarande avlider på sjukhus, 
många gånger utan att få möjlighet till pallia-
tiv vård. Man kan bara spekulera i orsakerna 
till att så många äldre läggs in på sjukhus un-
der de sista veckorna i livet, men en orsak kan 
vara att det inte finns tillräckliga förutsätt-
ningar inom den kommunala vård och om-
sorgen för att kunna ge en god palliativ vård.

Palliativ vård inom 
kommunal vård och omsorg
Den palliativa vårdfilosofin utvecklades ur-
sprungligen i samband med hospice rörelsen 
och i relation till yngre personer, främst med 
cancersjukdomar, och det är viktigt att kom-
ma ihåg att äldre personers död och döende 
skiljer sig från yngre personers. Äldre personer 
har ofta flera sjukdomar samtidigt och sjuk-
domsprogressionen är därför ofta svår att för-
utse.  Detta medför exempelvis att tidpunk-
ten för brytpunktsamtal blir otydlig, speciellt 
när det handlar om progressiva sjukdomar 
som exempelvis demenssjukdomar och sjuk-
domar som relaterar till andning och cirkula-
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tion, som utvecklas långsamt över tid. När vi 
intervjuar vårdpersonal inom kommunal vård 
och omsorg (vårdbiträden, undersköterskor, 
sjuksköterskor, biståndshandläggare, enhets-
chefer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) 
framkommer det att flera av personalgrupper-
na sätter ett tydligt likhetstecken mellan pal-
liativ vård och vård i livets absoluta slutskede 
[4]. Det vill säga att den palliativa vårdfiloso-
fin, om den används, främst används under 
den äldre personens allra sista dagar. Under-
sköterskor och vårdbiträden som arbetar på 
särskilt boende berättar att det är då de också 
har ökat fokus på relationen till den äldre och 
hans/hennes närstående och att de även har 
möjlighet att få extra resurser i form av extra 
personal som gör detta möjligt [5]. Aspekter 
som närståendestöd får alltså främst betydelse 
under de allra sista dagarna i den äldre per-
sonens liv och närstående beskrivs inte ingå i 
personalen ordinarie ”uppdrag” dessförinnan. 
Det är ganska självklart att det då är svårt att 
försöka bygga en relation som man inte tidi-
gare har haft. 

Även hörnstenen ”teamarbete” kan bli 
problematisk inom kommunal vård och om-
sorg. När vi pratar om team tänker vi oftast på 
olika professioner som arbetar tillsammans. I 
våra intervjuer ser vi tydligt att de som främst 
är involverade i den palliativa vården är vård-
biträden/undersköterskor och sjuksköterskor 
[4]. Läkarna finns oftast i bakgrunden som 
konsult och är tillgängliga på telefon för läke-
medelsordinationer, men många sjuksköter-
skor beskriver att de ofta står ensamma med 
svåra beslut som rör vård vid livets slut [6]. 
I organisationer där även sjuksköterskan har 
rollen som ”konsult” blir det istället vårdbi-
trädens/undersköterskorna som står ensamma 
med svåra beslut. De är dessutom den yrkes-
grupp som har minst utbildning inom områ-
det. Det får naturligtvis konsekvenser för kva-
liteten på den vård och omsorg som ges, men 
även för deras egen upplevelse av sin arbets-
situation.      

Palliativ vård inom 
kommunal vård och 
omsorg – sjuksköterskors 
upplevelser
När vi intervjuar sjuksköterskor inom kom-
munal vård och omsorg om deras förutsätt-
ningar att ge en god palliativ vård verkar 
bristen på legitimitet i den kommunala orga-
nisationen vara en viktig faktor som hindrar 
deras möjligheter att ge den vård som de skul-
le vilja ge [6]. De beskriver även att det oftast 
är många olika vårdgivare involverade i vår-
den och att ansvarsfördelningen dem emellan 
är	oklar.	För	att	inte	patienten	ska	bli	drabbad	
beskriver sjuksköterskorna hur de på olika sätt 

försöker mildra effekterna genom att vara den 
som koordinerar vårdinsatserna även om det 
inte tydligt är uttryckt att det är deras uppgift. 
Det kan exempelvis handla om att försöka få 
andra vårdgivare att istället för att fokusera 
på fortsatt behandling, fokusera på en ”god 
död”. Att vara den som koordinerar vårdin-
satserna omfattar även en ständig förhandling 
med den primärvårdsläkare som ansvarar för 
den enskilda patienten, ofta per telefon. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev även 
att deras kunskap inte togs tillvara i den kom-
munala organisationen [6]. Många sjukskö-
terskor beskrev att deras kunskaper om pal-
liativ vård inte användes och att det fanns en 
uppenbar risk att de till och med skulle tappa 
den kunskap de hade. De var exempelvis säl-
lan involverade vid vårdplaneringar på sjuk-
huset, trots att de hade ansvaret för patien-
ten efter utskrivning. De kände även att de 
ibland inte kunde använda sina kunskaper ef-
tersom det fanns boenden som inte ens hade 
basal utrustning för att kunna bedriva palli-
ativ vård, exempelvis sug och syrgas, och att 
anledningen till detta var att det skulle vara 
så likt ett ”vanligt hem” som möjligt. De be-
skrev hur pinsamt det var att behöva ringa till 
ambulans för att få tillgång till sådan utrust-
ning och de kände att det dessutom fanns en 
risk att ambulanspersonalen skulle tolka det 
som att de inte hade den kunskap som kräv-
des. Som tidigare nämnts upplevde att de att 
de ofta stod ensamma med svåra beslut och en 
sjuksköterska som arbetade på natten beskrev 
att det till och med hände att hon ringde till 
sjukvårdsupplysningen för att överhuvudtaget 
få en kollega att prata med.    

Sjuksköterskorna beskrev även deras sto-
ra behov av stöd; stöd i form av kunskap 
och stöd från andra kollegor, men även stöd 
i form av kontinuerlig handledning [6]. Det 
fanns möjlighet att ta in ”experter” utifrån 
när det hade inträffat något speciellt, exem-
pelvis en präst eller psykolog, men sjuksköter-
skorna poängterade vikten av att istället åter-
kommande få möjlighet att prata av sig och 
ventilera olika svårigheter. Inte minst etiskt 
svåra situationer. Sjuksköterskorna resonerade 
kring varför de inte hade någon handledning 
och trodde själva att det kunde handla om att 
arbetsgivaren hade en övertro på deras förmå-
ga, eller helt enkelt inte förstod komplexite-
ten i deras arbetssituation och därför inte såg 
deras behov. 

Sammanfattande 
reflektioner
Trots att vi vet att situationen skiljer sig myck-
et mellan olika kommuner, är min slutsats av 
de studier som vi hittills har gjort att vi myck-
et tydligare måste fokusera på ”den goda dö-

den” inom kommunal vård och omsorg. Vi 
kanske till och med skulle anta ett palliativt 
förhållningssätt från den dagen de äldre flyt-
tar in på boendet [jfr 7]? Vi vet att medeltiden 
på särskilt boende, d v s från det att man flyt-
tar in till dess att man avlider, ligger någon-
stans mellan 6 –9 månader. Med andra ord är 
de som idag flyttar in på särskilt boende idag 
redan svårt sjuka och i stort behov av omfat-
tande vård och omsorg. En anledning till det-
ta är den kraftiga reducering av särskilda bo-
endeplatser som har skett de senaste åren och 
att äldre personer därmed vårdas i hemmet 
allt längre. Vi behöver även rikta ljuset mot 
behovet av kompetens för att kunna ge en god 
vård och omsorg vid livets slut. Statistik från 
Vårdförbundet visar att endast 17 procent av 
de sjuksköterskor som arbetar inom kommu-
nal vård och omsorg har specialistutbildning, 
och ännu mer alarmerande är att endast två 
procent av dem har specialistutbildning inom 
vård av äldre. Men framförallt krävs det att 
sjuksköterskans roll inom kommunal vård 
och omsorg blir tydligare och att vi som sjuk-
sköterskor får, och tar, det omvårdnadsansvar 
som ligger inom ramen för vår profession och 
inte reducerar oss själva till medicinska kon-
sulter. Varken för de äldres, de närståendes, 
omsorgspersonalens, eller, och i synnerhet, 
för vår egen skull. l

Referenser
[1]  Socialdepartementet (1998) Nationell 

handlingsplan för äldrepolitiken, Prop. 
1997/98:113. Stockolm: Regeringskans-
liet. 

[2]  Andersson, M., Hallberg, IR. & Edberg 
A-K. (2007) Health care consumption 
and place of death among old people 
with public home care or in special 
accommodation in their last year in 
life. Aging. Clinical and Experimental 
Research, 19(3): 228-39.

[3]  Socialstyrelsen (2005) Var dör de 
äldre – på sjukhus, särskilt boende eller 
hemma? - En registerstudie. Stockholm: 
Socialstyrelsen.  

[4]  Edberg, A-K., Andersson, M., Bro-
ström, L., Rahm, H. & Törnquist, A. The 
design of an intervention to support 
nurses in municipal care to older pe-
ople. Manus.

 [5] Beck I., Törnquist A., Broström L., & 
Edberg A-K. (2012) Having to focus 
on doing rather than being. Nurse as-
sistants experience of palliative care in 
municipal residential care. International 
Journal of Nursing Studies. Publicerad 
online 2011: Doi.org/10.1016/j.ijnur-
stu.2011.10.016

[6] Törnquist A. Andersson M & Edberg 
A-K. Registered nurses experience of 
palliative care in a municipal context. 
Inskickad för publicering.

[7] Hallberg, IR. (2006) Palliative care as a 
framework for older people’s long-term 
care. International Journal of Palliative 
Care, 12 (5): 224-229.

T E M A  •  P A L L I AT I V  V Å R D


