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”Du har betydelse för att du är du. 
Du har betydelse till det sista ögonblicket i ditt liv, 

och vi ska göra allt vi kan, inte bara för att 
hjälpa dig att dö fridfullt, utan också 

för att leva ditt liv tills du dör.” 

Dame Cicely Saunders, grundare av 
den moderna hospicerörelsen
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Förord

I SVERIGE ÄR visionen för den palliativa vården och omsorgen att alla 
människor – oavsett ålder, kön, diagnos, vårdplats och geografisk plats 
– ska få en likvärdig och välfungerande vård i livets slut. De allra flesta 
människor som dör är äldre och ofta har deras sista år i livet karakteri-
serats av sjukdomar, nedsatta funktioner, kognitiva svårigheter och vård- 
och omsorgberoende. Vid livets slut vårdas äldre i hög utsträckning i den 
allmänna palliativa vården, av undersköterskor i kommunens äldreom-
sorg. Det kan ske i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboen-
den. Detta ställer krav på undersköterskornas kunskap och kompetens, 
inte minst när det gäller att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och and-
liga/existentiella behov hos döende äldre utifrån ett palliativt förhållnings-
sätt. Det här studiematerialet utgår därför i första hand från undersköter-
skans roll i att förbättra och utveckla den palliativa vården och omsorgen 
om äldre. Tanken är att studiecirkelformatet både är ett inspirerande och 
kostnadseffektivt sätt att gemensamt söka kunskap och utvecklas i arbe-
tet. Förhoppningen är att detta i förlängningen kan bidra till en förbättrad 
vård och omsorg om äldre i livets slut.

FoU i Väst/GR har i samarbete med Palliativt centrum vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset ansvarat för att ta fram studiematerialet. En särskild 
referensgrupp har varit knuten till projektet. Referensgruppen har delta-
git i diskussioner kring projektet och studiematerialets utformning samt 
granskat materialet innehållsmässigt. Hösten 2012 togs ett preliminärt 
material fram. GR-kommunerna erbjöds att delta i en testomgång i syfte 
att kvalitetssäkra materialet. FoU i Väst/GR och Palliativt centrum stod 
för utbildning och löpande stöd till studiecirkelledarna. Totalt medver-
kade elva personer i utbildningen. Under våren och hösten 2013 genom-
fördes fem studiecirklar i GR-kommunerna, med totalt ett femtiotal cir-
keldeltagare. Majoriteten av ledare och deltagare var undersköterskor, 
men även sjuksköterskor ledde och deltog i några av cirklarna. Verksam-
heter som deltog var särskilda boenden, hemtjänst och kortidsboenden. 
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Medverkande har på ett systematiskt tillvägagångssätt gett synpunkter på 
studiematerialets innehåll och utformning. Utifrån dessa synpunkter och 
andra erfarenheter gjorda i testomgången har studiematerialet reviderats 
för att sedermera tryckas.

Ett stort tack till alla er som på olika sätt deltagit i och bidragit till 
framtagandet av materialet. Ett särskilt tack till samtliga studiecirkelleda-
re och deltagare som testat studiematerialet samt till deltagare i referens-
gruppen.

Sara Nordenhielm 
Planeringsledare Äldre, FoU i Väst/GR
Göteborg i januari 2014

Samtliga dikter i boken är 
hämtade ur Sånger från 
 äldreomsorgen (2009) 
av Ragnar Thoursie. 
Dikterna publiceras med 
 tillstånd från upphovsrätts
organisationen ALIS.

Referensgrupp:
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Annika Appelqvist, enhetschef särskilt boende/hemtjänst, Lilla Edets kommun
Inger Benkel, kurator och socionom, med dr, Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ellen Ekholm, leg sjukssköterska, Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annelie Graff, undersköterska särskilt boende/hemtjänst/palliativt resursteam, Lilla Edets kommun
Meliha Lagumdzija, undersköterska särskilt boende, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad
Birgitta Olofsson, MAS, Kungälvs kommun
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Medverkande i studiecirkelledarutbildning:
Eva Barkman, leg sjuksköterska, Lilla Edets kommun
Charlotta Ekberg, undersköterska, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad
Lotta Florin, undersköterska, Lerums kommun
Annelie Graff, undersköterska, Lilla Edets kommun
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Erika Svedberg, undersköterska, SDF Östra Göteborg, Göteborgs Stad
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Ordlista

HÄR FÖRKLARAS viktiga begrepp och definitioner som används i boken. 
 Syftet är att du som läsare lätt ska kunna bläddra tillbaka om du stöter på 
ett begrepp som du behöver en förklaring till. Läs gärna igenom begrepps- 
och definitionslistan innan du börjar på boken.

Allmän palliativ vård: Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan 
tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompe-
tens i palliativ vård. Kan och ska bedrivas inom olika vårdformer 
såsom akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden.

Anhörig: Person inom familjen eller bland de närmsta släktningarna.

Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede: Övergång till palliativ vård i 
livets slutskede då det huvudsakliga målet med vården ändras från 
att vara livsförlängande till att vara lindrande.

Brytpunktssamtal: Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande lä-
kare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård 
i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras 
utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.

Efterlevandesamtal: Samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den 
avlidnes närstående en tid efter dödsfallet.

Multiprofessionellt team: Grupp av vård- och omsorgspersonal med olika 
professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den en-
skilda. Teamen kan bestå av personal från både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst.

Närstående: Person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.
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Palliativ vård: Ett förhållningssätt som syftar till att lindra lidande och 
främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom 
eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.

Palliativ vård i livets slut: Palliativ vård som ges under patientens sista 
tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja 
livskvalitet.

Specialiserad palliativ vård: Palliativ vård som ges till patienter med kom-
plexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och 
som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap 
och kompetens i palliativ vård.
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Om boken

DEN HÄR BOKEN riktar sig främst till undersköterskor och annan om-
vårdnadspersonal inom äldreomsorgen som vill lära sig mer om  palliativ 
vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre. Boken är i första 
hand tänkt att användas som underlag för studiecirklar och som stöd för 
utveck lings- och kvalitetsarbete. Naturligtvis kan boken också användas 
vid självstudier, som kurslitteratur, utbildningsmaterial eller uppslagsbok. 
I detta inledande kapitel ges en beskrivning av hur boken kan användas i 
en studiecirkel. I kapitlet införlivas också erfarenheter och kunskaper från 
cirkelledare och deltagare som deltog i kvalitetssäkringen av materialet.

Syftet med studiecirkeln
Syftet med studiecirkeln är att du som deltagare ska få fördjupad kunskap 
om palliativ vård och omsorg om äldre, dels genom att läsa materialet, 
dels genom samtal och reflektion med andra deltagare. Förhoppningen är 
att du efter avslutad cirkel ska känna dig bättre rustad att vårda döende 
äldre samt ge stöd till deras närstående. 

Målsättningen med studiecirkeln är också att verksamheten ska ut-
vecklas. Syftet med all kompetensutveckling – som exempelvis studiecirk-
lar – är att verksamheten ska bli bättre på att utföra sitt uppdrag. Det 
innebär att den individuella kunskapen på olika sätt behöver omsättas i 
det praktiska arbetet samt spridas till andra. Förhoppningen är att studie-
cirkeln på så sätt kan bidra till en förbättrad palliativ vård och omsorg 
om äldre.

Disposition och innehåll
Boken är uppdelad i tio olika teman utifrån den palliativa vårdfilosofin. 
Tanken har varit att lyfta teman som har betydelse för under sköterskans 
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möte med svårt sjuka och döende äldre samt deras närstående. Temaom-
rådena gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan ska mer ses som 
underlag och inspirationskällor till diskussion och fördjupning. 

Boken är tänkt att stimulera till reflektion, diskussion och fördjupad 
kunskap kring palliativ vård av äldre. Därför varvas faktadelar, konkreta 
tips och råd, diskussions- och reflektionsfrågor samt tips på praktiska 
 övningar om vartannat. Under varje styckesrubrik återges de källor som 
fakta hämtats från. Källorna anges i nummerformat, du kan lätt  hitta var 
fakta är hämtad genom den numrerade referenslistan i slutet av  boken. 
Här får du också tips på vidare fördjupning. Dessutom finns det i slutet 
av varje tema tips på böcker, länkar, studier eller annat material som an-
tingen kan användas som kompletterande underlag till cirkeln eller för 
självstudier.

Att använda boken som studiecirkelmaterial
Grundidén är att ett tema behandlas vid varje cirkelträff. Antal träffar 
kan dock varieras utifrån era behov och möjligheter. Om gruppen inte 
har möjlighet att träffas tio gånger kan flera temaområden behandlas vid 
ett och samma tillfälle eller genom självstudier. Fundera då igenom vilka 
temaområden som är mest angelägna utifrån er verksamhet. Tanken är att 
ni själva ska ha möjlighet att påverka innehållet i studiecirkeln. För gärna 
en diskussion med chefer, verksamhetsutvecklare, sjuksköterska och med-
arbetare för att prioritera mellan olika temaområden. Om gruppen upp-
lever att något tema är för omfattande kan flera träffar behöva sättas in.

Temaområde 1 och 2 ger en mer allmän bakgrund i palliativ vård och 
omsorg om äldre. Det är bra att gå igenom dessa innan ni går vidare till 
de övriga avsnitten. Tema 3–9 kan tas upp i valfri ordning. Om så är möj-
ligt, sträva efter att ta dem i turordning eftersom det kan underlätta den 
logiska följden och förståelsen. Tema 10, som handlar om kvalitetsarbete 
och hur kunskaper från cirkeln kan överföras till praktiken, lämpar sig 
bäst till sista träffen. 

Det går också bra att lyfta in annat underlag till träffarna, exempelvis 
utifrån de tips på fördjupning som finns i boken eller annan fördjupnings-
litteratur som är intressant för gruppen att ta upp. De diskussions- och 
reflektionsuppgifter samt fallbeskrivningar som finns i boken är tänkta 
att användas som underlag för gruppen att resonera kring. Men det går 
naturligtvis lika bra att ta upp andra frågor eller fall från den egna verk-
samheten – det är gruppens behov som styr!
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Studiecirkelns former
Sex till tio deltagare är en lämplig storlek på en studiecirkelgrupp. Med 
färre personer minskar möjligheterna till erfarenhetsutbyte, med fler 
personer är det svårt för alla att komma till tals. Studiematerialet utgår 
från undersköterskans perspektiv i palliativ vård och omsorg om äldre. 
En studiecirkel kan bestå utav undersköterskor från en verksamhet eller 
från flera olika verksamheter. Testomgången visade att båda dessa till-
vägagångssätt har fördelar. Att blanda deltagare från exempelvis hem-
tjänst, särskilt boende och korttidsverksamhet kan erbjuda möjligheter 
till jämförelse och erfarenhetsutbyte. Samtidigt kan det vara en fördel att 
deltagare från en och samma verksamhet får tid till gemensam reflektion 
och utvecklingsarbete. 

För att åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt för kun-
skapsutbyte kan det vara klokt att initialt också fundera kring gruppens 
sammansättning. Testomgången visade att det är en fördel med blandade 
grupper, utifrån exempelvis ålder, yrkeserfarenhet, dag- och nattpersonal 
och kulturell bakgrund. Det är också viktigt att deltagarna deltar utifrån 
eget intresse.

I testomgången lyftes också betydelsen av att en sjuksköterska medver-
kar i cirkelarbetet. Hon eller han kan delta vid samtliga träffar, bjudas in 
till särskilda teman eller leda cirkeln tillsammans med en undersköterska. 
Detta underlättar en gemensam förståelse och samsyn kring de frågor som 
behandlas i materialet. Dessutom kan sjuksköterskan bidra med kunska-
per utifrån sin profession in i gruppens arbete. Helt enkelt, anpassa grup-
pen till era behov.

Varje cirkelträff bör vara någonstans mellan två till tre timmar med 
en paus i mitten. Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt för 
gemensam reflektion för att cirkeln ska ge resultat. Det kan också vara 
bra att ha en första inledande träff innan cirkeln drar igång för att dela 
ut materialet, planera träffarna, komma överens om spelregler och roller 
samt syftet med cirkeln. Det gör att samtliga deltagare är medvetna om 
vad som förväntas av dem när cirkeln väl inleds. Här är det bra om den 
som initierat cirkeln också medverkar, exempelvis chef, verksamhetsut-
vecklare, sjuksköterska eller MAS.

Det bör vara två till tre veckor mellan träffarna för att deltagarna ska 
ha möjlighet att förbereda sig. Samtidigt är det viktigt att det inte går för 
lång tid mellan träffarna. Då finns det en risk att deltagarnas motiva-

STUDIECIRKELNS 
 FORMER:
• Sex till tio deltagare.
• Två till tre timmar per 

träff.
• Två till tre veckor  mellan 

varje träff.
• Anpassa gruppens sam-

mansättning efter behov.
• Rätt förutsättningar krävs 

för ett gott resultat!
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tion minskar och att arbetet tappar fart. Tänk på att cirkelns resultat är 
 beroende av att rätt förutsättningar ges initialt. I planeringen av  cirkeln 
behöver både chef, studiecirkelledare och medarbetare vara involvera-
de. Finns inte tid och resurser avsatta för cirkelledare och deltagare blir 
 cirkeln lätt betungande istället för lustfylld!

Vad är en studiecirkel?
Källa: [108]

Studiecirkel är en arbetsform som vilar på tanken om gemensamt  lärande 
i grupp. Gruppen inhämtar kunskap tillsammans som sedan bearbetas 
 genom samtal och diskussion. Ledordet är aktivt sökande istället för 
 passivt inhämtande av kunskap. Genom att koppla ny kunskap från 
 cirkeln till erfarenheter och situationer i det praktiska arbetet, fördjupas 
kunskaperna ytterligare. Styrkan ligger i att gruppen själv styr innehållet 
och formar agendan. En studiecirkel består inte av lärare och elever, utan 
alla deltar och bidrar lika mycket. Det kan därför sägas vara en friare 
form av studier. Några andra kännetecken för en studiecirkel är:

• Deltagarna har ett gemensamt intresse.

• Gruppen ägnar sig åt ett studieämne.

• Deltagarna ska ha möjlighet att påverka innehåll, upplägg, studie-
takt och så vidare.

• Gruppen bestämmer hur långt man ska hinna och vilka mål som ska 
finnas.

• Gruppen träffas regelbundet.

Att leda en cirkel
Källa: [108]

Cirkelledarens uppgift är inte att sitta inne på alla rätta svar. Istället är det 
samtalet och kunskapsutbytet i gruppen som är viktigast. Cirkelledaren 
behöver därför inte vara expert på området palliativ vård och omsorg om 
äldre. Det räcker att vara en undersköterska eller sjuksköterska som har 
ett intresse för vård i livets slutskede eller som är bra på att leda reflekte-
rande samtal i grupp. 

Att leda en cirkel själv kan vara en utmaning och det kan därför  kännas 
skönt att dela det ansvaret med en kollega. I testomgången framkom flera 

EN DEFINITION AV 
STUDIECIRKEL:
”En kamratkrets 
för  gemensamma, 
planmässigt bedrivna 
studier över ett på 
förhand angivet ämne 
eller problemområde 
[108].”
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fördelar med att två studiecirkelledare gemensamt ansvarar för att plane-
ra och leda gruppens arbete. Exempelvis kan man fungera som bollplank 
till varandra och ta ansvar för olika delar under cirkelträffarna. Dessutom 
minskar sårbarheten i arbetet, om den ena blir sjuk kan alltid den andra 
hålla i cirkeln själv istället för att behöva ställa in. I cirklar där ledarna 
bestod utav en sjuksköterska och en undersköterska upplevde man att var 
och ens respektive kompetenser kompletterade varandra vilket i sin tur 
stärkte gruppens arbete. 

Cirkelledarens uppgift är att fungera som ledare för gruppens gemen-
samma arbete och ansvara för att de praktiska arrangemangen kring 
 cirkeln fungerar. Ledaren ansvarar för att:

• Allt material som gruppen behöver finns på plats och delas ut.

• Gruppen gemensamt får bestämma hur man vill göra med pauser 
och eventuell fika.

• Leda gruppens diskussioner. 

• Gruppen håller sig till ämnet.

• Alla kommer till tals eller att någon eller några inte tar över i diskus-
sionerna.

• Om någon har meddelat förhinder, se till att personen får informa-
tion om vad som diskuterats.

• Utse en ställföreträdande cirkelledare i gruppen som kan hålla i sam-
mankomsten om den ordinarie cirkelledaren får förhinder.

Även om cirkelledaren har det formella ansvaret för gruppen är det vik-
tigt att han eller hon låter andra gruppdeltagare leda och ta initiativ när 
det passar. En deltagare kan exempelvis vara mer kunnig inom ett visst 
område, vilket är en tillgång för hela gruppen. Studiecirkelledaren kan 
också behöva anpassa innehållet i cirkeln utifrån gruppens kunskapsnivå. 
I exem pelvis grupper med lång erfarenhet inom palliativ vård och omsorg 
kan materialet användas som utgångspunkt för att också kompletteras 
med de tips på fördjupning som finns i slutet av respektive tema. 

Det kan vara en bra idé att cirkelledaren i slutet av varje träff sam-
manfattar vad gruppen kommit fram till samt går igenom vilket tema och 
eventuellt annan litteratur som ska läsas igenom till nästa träff. Om grup-
pen förväntas göra hemuppgifter bör det också framgå tydligt. 

Ämnet palliativ vård och omsorg kan beröra och väcka känslor. Om 
någon i gruppen nyligen har haft ett dödsfall i familjen kan det vara svårt 
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att distansera sig från ämnet. Studiecirkelledaren kan då behöva samtala 
med personen om att det kanske inte är lämpligt att just nu delta i cirkeln. 
Oavsett detta så kan det fortfarande komma upp känslor och personliga 
upplevelser under cirkeln. Studiecirkelledaren behöver vara förberedd på 
detta och också fundera på hur man ska agera. Här kan det också vara 
bra att man är två cirkelledare så man kan hjälpas åt och stötta varandra.

Att delta i en cirkel
Källa: [108]

Studiecirkeln bygger på deltagarnas egen aktivitet och vilja att lära. Det är 
viktigt att alla bidrar till en tillåtande och positiv atmosfär. Det är lätt att 
någon i gruppen antingen tar för mycket eller för lite plats. Tänk därför 
på att ge andra utrymme att komma till tals så att det blir en bra balans 
och gruppdynamik.

Ibland kan samtalet handla om något som upplevs som känsligt. Det 
kan därför vara bra att komma överens om att det som sägs stannar i 
gruppen. Risken är annars att man inte känner sig bekväm att tala om 
vissa aspekter i sitt arbete. En erfarenhet från testomgången är att palliativ 
vård och omsorg är ett ämne som berör och kan väcka tankar, minnen 
och frågor som rör deltagarnas personliga eller yrkesmässiga erfarenheter. 
Detta är bra om ledare och deltagare är beredda på och samtalar om in-
ledningsvis. Gruppen kan gemensamt komma överens om att det är tillå-
tet att visa känslor, kanske till och med gå från rummet en stund om man 
så önskar och behöver. 

Det är viktigt att ha klart för sig att den egna medverkan har betydelse 
för hela gruppens arbete och cirkelns resultat. För gruppen gäller följande:

• Alla deltagare har rättigheter och skyldigheter att dela med sig av 
sina kunskaper, erfarenheter, idéer och tankar. 

• Deltagarna ska vara införstådda med och ha accepterat målen och 
reglerna för cirkeln. Dessa kan med fördel göras upp gemensamt vid 
första träffen. 

• Gemensamma mål och spelregler kan skrivas ut och läggas på bordet 
vid varje träff. Detta fungerar som en ständig påminnelse i samtalet.

• Alla har ansvar för att cirkeln blir bra, inte bara cirkelledaren. Alla 
deltagare är lika viktiga!

• Som deltagare har man också ett ansvar att sprida kunskaper från 
cirkeln vidare till kollegor och arbetslag.
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Chefens roll
I all verksamhets- och kompetensutveckling har ledaren en viktig roll. Ett 
engagerat ledarskap innebär att lärande i verksamheten stimuleras genom 
att ledaren tydliggör visioner och för ut dem i organisationen. Ledaren 
behöver själv delta aktivt i de utbildningssatsningar som medarbetarna 
genomgår – detta kan inte överlämnas till medarbetarna själva [93].

Studiecirklar kan fungera som utgångspunkt för utvecklingsarbete i 
verksamheten. Men det kräver också att chefen ger goda förutsättningar. 
Naturligtvis behöver både cirkelledare och cirkeldeltagare få tillräckligt 
med tid avsatt för att delta i arbetet, både innan, under och efter träffarna. 
Dessutom är det viktigt att deltagarna får möjlighet till arbetsro. Det är 
därför bra om cirkeln kan hållas i en lokal där deltagarna inte blir störda 
av exempelvis kollegor eller brukare.

Chefen kan också ha en roll i att hjälpa deltagarna att prioritera bland 
bokens temaområden utifrån verksamhetens behov. Vilka frågeställningar 
ska prioriteras? En annan viktig uppgift är att tydligt framföra vad som 
förväntas efter att cirkeln är avslutad. Ska deltagarna exempelvis ta fram 
styrdokument, nya rutiner eller sprida kunskapen till kollegor? Ska studie-
cirkeln efterföljas av ett utvecklingsarbete? Att följa anteckningarna kan 
vara ett sätt att som chef ta del av gruppens diskussioner. Ett annat sätt är 
att närvara vid sista träffen. Cirkelledare och deltagare kan då beskriva 
arbetet, vad det bidragit till i form av ny kunskap och lärande samt deras 
idéer till vad som behöver förbättras i den palliativa vården och omsorgen 
om äldre. Utifrån detta kan utvecklingsbehov som man måste arbeta vi-
dare med i verksamheten identifieras. Vissa utvecklingsbehov av strategisk 
eller organisatorisk karaktär kan du som chef också behöva lyfta vidare 
till andra chefer eller ledningsgrupper.
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NÅGRA AVSLUTANDE TIPS OCH RÅD 
•	Det	bör	finnas	en	tydlig	överenskommelse	mellan	cirkelledare,	cirkel-

deltagare och chef om förutsättningarna för deltagandet i cirkeln samt 
vad cirkeln ska syfta till.

• Gå igenom gemensamma spelregler för cirkeln på första träffen. Här 
bör det också klargöras om det som sägs under träffarna stannar i 
gruppen. Det kan också vara ett bra tillfälle för deltagarna att dela med 
sig av sina förväntningar på cirkeln.

•	Inför	varje	cirkelträff	bör	varje	deltagare	ha	läst	igenom	och	reflekterat	
över innehållet i det temaområde som ska behandlas. 

• Utse någon som för anteckningar vid respektive träff. Ansvaret kan 
cirkulera mellan deltagarna. Då kan chefer, kollegor eller studiecirkel-
deltagare som inte kunnat medverka vid en viss träff få information 
om vad som diskuterats. 

• Bestäm om anteckningarna endast ska få läsas av deltagarna i cirkeln 
eller om de också får spridas till andra. Det är bra om alla deltagare får 
möjlighet att läsa igenom anteckningarna och godkänna dem om de 
ska spridas.

• Avsätt tio minuter i slutet av varje träff där varje deltagare får dela med 
sig av några tankar kring den avhandlade träffen. Vad fungerade bra? 
Vad ska vi tänka på tills nästa gång?

• Det kan vara bra att varje deltagare får ett intyg efter avslutad cirkel. 
Hur detta ska se ut och hur stor närvaro som krävs för att få ett intyg 
bör bestämmas i förväg. Många gånger är det bra om studiecirkelle-
daren och chefen kommer överens om vad som gäller och att detta 
förmedlas tydligt till deltagarna. 

• Be chefen att närvara vid sista träffen i syfte att beskriva vad ni gjort 
och hur ni vill arbeta vidare.

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Studiecirkeln. Idéer och metoder av Rolf Christerson och Ulf 
 Levihn. Malmö: Gleerups Utbildning, 2000.
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TEMA 1

Vad är palliativ 
vård och omsorg?
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DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG för alla människor. De flesta av oss kommer att 
behöva vård och omsorg tiden innan döden inträffar. Palliativ vård och 
omsorg brukar beskrivas som vård i livets slutskede, när det inte längre är 
möjligt att bota utan bara att lindra. Det handlar om att ge den döende 
en god död, där integriteten, självbestämmandet, värdigheten och livskva-
liteten främjas och bevaras. Enkelt uttryckt, att få leva tills man dör. Det 
här temat handlar om bakgrunden till och grunderna i palliativ vård och 
omsorg.

Döden och döendet ur ett historiskt perspektiv
Källor: [3-4]

Döden och döendet är en naturlig del av alla människors liv. Men det är 
inte alltid det synsättet som har präglat vare sig människans eller sam-
hällets uppfattning om döden. Döden och döendet har i perioder varit 
omgärdat av mysticism och förknippat med begrepp som rädsla, smärta 
och lidande.

Den traditionella döden ägde ofta rum hemmet. Den döende vårdades 
av sina närmaste i livets slutskede, ofta med stöd från närsamhället och 
nätverket runt familjen. Döden uppfattades då som en naturlig och ac-
cepterad del av livet. Den välkomnades till och med ibland, eftersom det 
innebar att den döende äntligen kunde bli fri från smärta och lidande. I 
det moderna industrisamhället under senare hälften av 1800-talet började 
 synen på döden förändras. Döden blev något man skulle akta sig för. Dö-
den var något som angrep människan i form av obotliga sjukdomar. Vid-
skepliga ritualer för att undkomma sjukdomar och död var inte  ovanliga.

I början av 1900-talet gick den medicinska utvecklingen snabbt framåt. 
Detta innebar att avancerad vård och botemedel kunde utmana sjukdo-
marna och i förlängningen också skjuta upp döden. Döden uppfattades då 
istället som ett medicinskt misslyckande. Ansvar för vården av de  döende 
försköts också från familjen till experter inom hälso- och sjukvården och 
till sjukhusen. Döden och döendet var inte längre en del av människors 
vardag och den blev svår att närma sig och tala om. Fokus låg istället 
på sjukdomarna, medicinerna och vården. Döende personer vårdades allt 
mer på sjukhus istället för i hemmet.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilken syn vi 

har på döden i dagens 
 samhälle.

• Uppfattas döden som en 
naturlig del av livet? Eller är 
den något vi helst inte talar 
om? Vad kan det bero på?

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 1 är att läsaren ska 
få ökad kunskap om utveck-
lingen av palliativ vård och 
omsorg samt grundläggande 
aspekter i den palliativa 
vårdfilosofin.
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Den moderna hospicerörelsen
Källor: [5-6, 94]

Den palliativa vården har sin utgångspunkt i den moderna hospicerörelsen 
som startade i England på 1960-talet. Den startade som en motreaktion 
på den bristfälliga vården av svårt sjuka och döende, kanske främst när 
det gällde cancerpatienter. Dame Cicely Saunders, först kurator och sjuk-
sköterska men senare också läkare, öppnade år 1967 St. Christopher´s 
Hospital i London. Hon hade uppmärksammat att smärtbehandlingen av 
döende patienter behövde utvecklas och att många dog i onödigt lidande. 
Cicely Saunders insåg i mötet med sina patienter att en god smärtbehand-
ling inte är hela lösningen för att kunna ge patienten en fridfull och  värdig 
död. Psykiska, sociala och andliga aspekter måste också inkluderas i be-
handlingen. Hon var först med att arbeta utifrån en helhetsyn på män-
niskan där hänsyn tas till den totala smärtan, eller ”the total pain”. Målet 
med behandlingen var att få leva tills man dör.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vad det kan 

 innebära att ta hänsyn till 
den totala smärtan hos 
döende, det vill säga både 
fysiska, psykiska,  sociala 
och andliga aspekter. 
 Varför är det viktigt med en 
helhetssyn?

”Du har betydelse för att du 
är du. Du har betydelse till 
det sista ögonblicket i ditt 
liv, och vi ska göra allt vi 
kan, inte bara för att hjälpa 
dig att dö fridfullt, utan 
också för att leva ditt liv tills 
du dör.” 
Dame Cicely Saunders

Döendet och döden är en 

 naturlig del av alla  människors 

liv, men människans och 

samhällets syn på döden har 

varierat över tid.
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Hospicerörelsen spred sig över världen och i slutet av 1980-talet växte 
även hospice fram i Sverige. Samtidigt hade inte alla människor varken 
vilja eller möjlighet att dö på hospice. Sättet att arbeta spred sig därför 
till andra vårdformer och möjliggjorde för personer som önskade att dö 
i hemmet att också vårdas där. Därför är hospice idag mycket mer än en 
 fysisk byggnad. Det är en vårdfilosofi som ligger till grund för den pal-
liativa vården. Idag kan döende få palliativ vård oberoende av var man 
vårdas, exempelvis på särskilda boenden, på sjukhus eller i hemmet.

Definition	av	palliativ	vård	och	omsorg
Källor: [2,7]

Palliativ vård handlar om att ge patienten en god vård, med möjligheter 
till en bevarad självbild, integritet och självbestämmande. Det handlar 
också om att patienten ska få möjlighet att skapa mening, se sammanhang 
och få god symtomlindring utifrån ett helhetsperspektiv. En god palliativ 
vård svarar mot individens egna behov. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat vad palliativ vård 
och omsorg innebär. Denna definition används också i Sverige. Enligt 
WHO är palliativ vård ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livs-
kvaliteten för patienter med livshotande sjukdom och stötta deras famil-
jer. Den palliativa vården ska förebygga och lindra lidande, så som smärta 
och andra fysiska symtom, psykosociala och existentiella problem. Enligt 
WHO:s definition innebär palliativ vård att:

• Lindra smärta och andra plågsamma symtom.

• Bekräfta livet och döendet som en normal process.

• Inte påskynda eller fördröja döden.

• Ta med psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård.

• Erbjuda stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 
patientens sjukdom och efter dödsfallet.

• Arbeta utifrån ett teambaserat förhållningssätt för att möta patien-
ters och familjers behov. Och om det behövs också erbjuda stödjande 
och rådgivande samtal.

• Främja livskvalitet. Palliativ vård kan även påverka sjukdomens för-
lopp i positiv bemärkelse.

VISSTE DU?
Palliativ är ett ord som 
 kommer från latinets 
 ”pallium”, som betyder 
mantel. Det kan ses som en 
symbol för omsorg, beskydd 
och solidaritet [5].
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Fyra hörnstenar
Källor: [2,4,8,9]

Visionen för den palliativa vården i Sverige är att alla människor ska få en 
likvärdig och välfungerande vård i livets slutskede. Det vill säga att det inte 
ska spela någon roll var du vårdas, hur gammal du är, vilken diagnos du 
har eller var du bor. Socialstyrelsen betonar dock att tillgången till palliativ 
vård är ojämlik. De har därför utformat ett nationellt kunskapsstöd som 
innehåller vägledning, rekommendationer och indikatorer för en god vård 
i livets slutskede. Den palliativa vården ska också prioriteras lika högt som 
akutsjukvården. En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar:

• Symtomlindring – det vill säga lindring av fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella/andliga symtom. Det kan exempelvis vara smärta, 
oro eller ångest. Det ska alltid ske med hänsyn till personens självbe-
stämmanderätt och integritet.

• Kommunikation – det vill säga en god kommunikation och relation 
inom och mellan arbetslag och i förhållande till patienten och till 
närstående i syfte att främja patientens livskvalitet.

• Teamarbete – det vill säga att den palliativa vården och omsorgen ska 
organiseras med patientens behov i centrum. Beroende på patien tens 
behov och var vården utförs kan ett team se olika ut. Det kan vara 
ett multiprofessionellt team med exempelvis läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Men det 
kan också vara undersköterskor som tillsammans med en sjukskö-
terska utgör ett team på särskilda boenden eller inom hemtjänst.

• Stöd till närstående – det vill säga att den närstående ska erbjudas 
möjlighet att delta i vården och få stöd både under patientens sjuk-
domstid och efter dödsfallet.

Tidig och sen fas
Källor: [1-2, 8]

Ett vanligt synsätt är att dela upp den palliativa vården i två olika faser: en 
tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen startar när personen har fått en 
obotlig och livshotande sjukdom. Den här fasen är ofta lång och innebär 
att personen har en längre tid kvar att leva. Det kan dock variera utifrån 
sjukdom eller personens unika situation. Målet är här att genomföra in-
satser och behandling som främjar en högre livskvalitet och se till att den 

Tidig fas: Inleds när perso-
nen fått en obotlig eller livs-
hotande sjukdom. Kan vara 
en längre tid.
Sen fas: Inleds när perso-
nens död är att vänta inom 
en snar framtid. Kan vara 
några dagar, några veckor 
eller en månad.
Brytpunkt: Övergång mellan 
livsförlängande till lindrande 
vård och omsorg.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni arbetar 

med de fyra hörnstenarna 
i  er verksamhet.

• Inom vilken/vilka hörn-
stenar behöver ni utveckla 
ert arbetssätt? Finns det 
någon hörnsten ni är extra 
bra på? Ge gärna exempel.
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livsförlängande behandlingen är lämplig utifrån patientens perspektiv. 
Den sena fasen är ofta kort och innebär att personens död är att vänta 
inom en snar framtid. Det kan handla om några dagar, några veckor eller 
någon månad. Målet är här att lindra och främja en god livskvalitet för 
den döende och stötta närstående, eftersom livets slut är nära.

Övergången mellan tidig och sen fas brukar kallas för en brytpunkt. 
Här övergår vården och omsorgen från att vara livsförlängande till lind-
rande. Det kan vara så att behandlingen inte längre fungerar eller att 
den ger symtom eller biverkningar som medför stort lidande för patien-
ten. Hur länge man befinner sig i tidig och sen fas kan variera beroende 
på sjukdomsbild och individuella förutsättningar. Ibland kan det också 
vara svårt att avgöra brytpunkten mellan tidig och sen fas, men oavsett 
grundsjukdom är de symtom som uppstår vid livets slut likartade. Det 
kan exempelvis handla om ångest, smärta, illamående, oro, muntorrhet, 
förstoppning, diarré och trötthet.

Olika vårdformer
Källor: [1,2, 108, 109]

Döende personer har olika behov av palliativ vård och omsorg. Det kan 
bero på skillnader i sjukdomar, funktionsnedsättningar och personens 
egen livssituation. Därför skiljer man på allmän och specialiserad vård. 
Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av per-
sonal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Spe-
cialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller där 
livssituationen medför särskilda behov.

I Sverige finns det inte någon planerad eller gemensam struktur för 
hur den palliativa vården ska komma alla döende människor tillgodo. 
Istället kan det se olika ut geografiskt hur man har valt att organisera den 
palliativa vården. Specialiserad palliativ vård finns i många olika vårdfor-
mer inom både kommunernas och landstingens verksamheter, exempelvis 
palliativa enheter, hospice och via avancerad sjukvård i hemmet. En spe-
cialiserad palliativ verksamhet har som huvuduppgift att erbjuda vård för 
svårt sjuka och döende patienter. Vården ska erbjudas dygnet runt under 
årets alla dagar. I en specialiserad palliativ verksamhet ska det finnas ett 
specia listutbildat team med särskild expertis och erfarenhet av palliativ 
vård. 

De allra flesta län har dessutom palliativa rådgivningsteam. De kan ha 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur vården är 

organiserad i din kommun/
landsting/region.

• Diskutera vilken typ av 
palliativ vård er verksamhet 
utför, allmän eller speciali-
serad. Varför?

• Finns det möjligheter för er 
att få stöd från andra verk-
samheter, som exempelvis 
palliativa rådgivningsteam?

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera utifrån egna 

 erfarenheter hur den 
tidiga och sena fasen för 
äldre personer kan se ut. 
Och hur kan en brytpunkt 
gestalta sig?
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olika namn, men gemensamt är att de i första hand arbetar konsultativt 
gentemot andra verksamheter. Men i själva verket dör de allra flesta i den 
allmänna palliativa vården. Allmän palliativ vård ska kunna ges i alla 
vårdformer, så som slutenvård, akutsjukhus, hemtjänst, kortidsboenden 
och särskilda boenden.

Undersköterskans viktiga roll
Källa: [111]

Undersköterskor utför mycket av den palliativa vården av äldre personer 
inom den kommunala äldreomsorgen. De har därför en central roll för att 
vården och omsorgen ska fungera. Det är hon eller han som är allra när-
mast den äldre och den som först kan se förändringar, symtom och reak-
tioner i den dagliga omvårdnaden. Undersköterskor har dessutom mycket 
kunskap om individens egen situation och individuella behov,  vilket ska 
vara en utgångspunkt för en god palliativ vård. De utgör också en viktig 
länk för kommunikation mellan den äldre och andra yrkesgrupper. De har 
också en viktig roll i att stötta, lindra och trösta den döende och att kom-
municera med närstående. Samtidigt är det en utmanande och komplice-
rad uppgift. Undersköterskor behöver stöttning, utbildning och verktyg 
för att utföra sitt arbete.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilken roll under-

sköterskan har i palliativ 
vård och omsorg. Varför är 
hon eller han så viktig? 

 Ge gärna exempel.

VISSTE DU?
Det	finns	ungefär	3	800	
 platser inom specialiserad 
palliativ vård i Sverige, varav 
cirka 700 är slutenvårds-
platser. Detta kan jämföras 
med att cirka 90 000 perso-
ner avlider varje år [109].

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Kapitel 1, 4, 5 och 9 i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014. 
 Vårdprogrammet är framtaget i samarbete med Sveriges Regionala CancerCentra 
(RCC). Det ska gälla i alla delar av landet och vara ett stöd för personal som arbetar 
med döende människor. Finns att ladda ner på www.skl.se.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård – vägledning, riktlinjer och indikatorer. 
Socialstyrelsen, 2013. Finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se.

Boken Palliativ vård inom äldreomsorgen av Peter Strang. Lund: Vårdförlaget, 2012.

Boken Palliativ vård av Inger Fridegren och Susanne Lyckander. Stockholm: Liber, 2009.

Vårdalinstitutets tematiska rum, Palliativ vård, www.vardalinstitutet.net/palliativ.
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Min anteckningssida
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TEMA 2

Åldrande, äldres döende och död
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I SVERIGE DÖR ungefär 90 000 personer varje år. Majoriteten av dessa är 
i behov av palliativ vård och omsorg [4]. Det vanligaste är att man dör vid 
hög ålder och många äldre är därför i behov av palliativ vård och omsorg. 
Med åldern ökar risken att drabbas av sjukdom. Flertalet äldre dör efter 
en period av gradvisa funktionsnedsättningar, sjukdomar, nedsatt kogni-
tiv förmåga och ett ökat beroende av vård och omsorg. Ibland talar man 
därför om äldres död som den långsamma döden. I det här kapitlet ligger 
fokus på åldrande, äldres döende och död.

Vad innebär åldrande?
Källa: [10]

Vad innebär det att åldras? Åldrande kan definieras som en förlust av 
olika typer av funktioner. De kan vara kroppsliga, psykiska eller sociala. 
Därför brukar man tala om olika typer av åldrande:

• Den kronologiska åldern – beskriver avståndet från födseln.  Används 
som mått av myndigheter, exempelvis rösträtts- och pensionsålder.

• Den sociala åldern – beskriver personens funktion inom ett socialt 
system och anger hur våra roller förändras genom livet, exempelvis 
att vara skolbarn, tonåring eller pensionär.

• Den psykologiska åldern – beskriver personens förmåga att anpassa 
sig till olika krav från omgivningen, exempelvis minne, personlighet 
och inlärningsförmåga.

• Den biologiska åldern – beskriver hur prestations- och funktionsför-
mågan står i relation till livslängden. Hur väl kroppens organ fung-
erar är ett mått på den biologiska åldern.

Dessa förändringar, eller förluster, är en naturlig del av att bli äldre. Sam-
tidigt kan åldrandet se olika ut för olika personer. Till exempel kan man 
som äldre uppleva att de kroppsliga funktionerna har försämrats, samti-
digt som man fortfarande känner sig ung och vital i sinnet.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilken syn vi har 

på åldrandet och äldre 
personer i Sverige.

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 2 är att läsaren ska 
få ökad kunskap om vilka 
	specifika	omständigheter	
som	kan	finnas	kring	äldres	
döende och död samt vilka 
särskilda behov äldre kan ha 
i palliativ vård och omsorg.
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Det normala åldrandet
Källa: [10]

Många av de symtom och besvär som äldre personer upplever beror inte 
på sjukdomar, utan är istället en del av det normala åldrandet. Ibland 
kan det dock vara svårt att särskilja den normala åldrandeprocessen från 
sjukdomar. Det normala åldrandet kan exempelvis innebära att följande 
symtom eller funktionsnedsättningar inträffar:

• Immunsystemets funktioner kan försämras och därmed ökar också 
känsligheten för sjukdomar.

• Andelen muskler i kroppen kan minska medan andelen fett i  kroppen 
kan öka.

• Hörsel, syn och minnesförmåga kan försämras.

• Huden kan försämra sitt samspel med andra organ, vilket medför att 
sårläkning tar längre tid och att kroppen får en sämre värmeregle-
rande förmåga.

• Skelettet kan bli skörare på grund av urkalkning.

• Svårigheter förknippade med antingen för högt eller för lågt blod-
tryck kan uppstå.

• Vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller städa kan upplevas 
som mycket mer ansträngande än tidigare. Minskad förmåga att om-
sätta syre och minskad muskelmassa kan vara bidragande orsaker.

Det är viktigt att komma ihåg att med stigande ålder blir de individuella 
skillnaderna större. Man kan därför inte prata om äldre som en homogen 
grupp. En äldre person kan på grund av bättre genetiska förutsättningar, 
rätt träning och/eller god kosthållning ha bättre funktionsförmåga än en 
yngre person.

Åldrande och sjukdomar
Källor: [11-13, 91, 118]

I takt med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdom. Många  äldre 
lever med kroniska sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, 
demens och benskörhet. Med åldern ökar också risken att drabbas av 
flera sjukdomar samtidigt. Multisjuklighet innebär att en person har två 
eller fler sjukdomar samtidigt.

FAKTA
Ungefär 60–70 procent av 
befolkningen över 75 år har 
fler	än	en	kronisk	sjukdom.	
Ungefär fyra procent av per-
soner 75 år och äldre räknas 
till gruppen mest sjuka äldre 
som	har	tre	eller	fler	sjuk-
domar och har varit i behov 
av	sjukhusvård	tre	eller	fler	
gånger det senaste året [11, 
13].

Föremål för omsorg
Vi gamla är föremål för omsorg.
Visst är det underbart!
Bara vi inte blir till föremål 
i omsorgen.

(Thoursie, 2009)



29

Ibland använder man begreppet ”mest sjuka äldre” eller ”sköra äldre” 
om äldre som har flera sjukdomar i kombination med ett sammansatt 
och omfattande vård- och omsorgsbehov. Att ha många sjukdomar sam-
tidigt påverkar människors livskvalitet och fysiska funktionsförmåga. Det 
kan också vara lätt att hamna mellan stolarna mellan olika vårdgivare, 
eftersom det är många insatser som behöver samordnas mellan sjukhus, 
primärvård och kommun.

En nationell ambition är att all vård i livets slutskede ska vara av hög 
kvalitet. Dessutom ska äldre personer inte behöva flytta mellan olika 
boen den eller sjukhus i onödan. Man ska också ha möjlighet att bo kvar 
hemma tills döden inträffar med palliativ vård. Trots detta kan den sista 
tiden i livet präglas av återkommande sjukhusbesök och inläggningar på 
sjukhus, speciellt under de sista veckorna i livet. I många fall sker kanske 
detta i onödan. En kunskapssammanställning av onödig slutenvård av 
sköra äldre visar att all vård av äldre behöver genomsyras av ett geria-
triskt förhållningssätt där man har kunskap och förmåga att möta sköra 
äldres behov. Detta skulle kunna minska onödig inläggning och återin-
läggning i slutenvård.

Åldrande och demens
Källor: [2, 14-16]

Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Det 
är ovanligt att personer under 65 år insjuknar, men sedan blir det allt 
vanligare upp i åldrarna. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drab-
bas ungefär vart femte år. Demenssjukdom är ett samlingsnamn och en 
 diagnos för olika symtom som orsakas av hjärnskador. Den vanligaste 
typen av demens sjukdom är Alzheimers, som beror på att nervceller i 
hjärnan förtvinar och dör. Näst vanligast är vaskulär demens, som beror 
på skador eller förändringar i hjärnans blodkärl. Symtomen kan variera 
utifrån  diagnos och var i hjärnan skadan sitter.

Vid demens försämras det som brukar kallas kognitiva förmågor, det 
vill säga minnet, språk, tidsuppfattning, orienteringsförmåga och andra 
förmågor som är kopplade till vårt intellekt. Men demenssjukdom påver-
kar också andra funktioner. Förvirring, ångest och aggressivitet är inte 
ovanliga symtom och kan återkomma under hela sjukdomsförloppet. I 
slutskedet försvåras ofta gångförmågan, talet och förmågan att svälja.

Demenssjukdomar går inte att bota. Istället inriktas vården och om-

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera utifrån egna 

erfarenheter hur den sista 
tiden för svårt sjuka äldre 
kan gestalta sig.

• Känner du igen beskriv-
ningen att många äldre 
åker in och ut på sjukhus 
i livets slut? Vad kan det 
bero på?

FAKTA OM DEMENS
•	Det	finns	ungefär	148	000	

personer med demens-
sjukdom i Sverige.

• Runt 24 000  personer 
insjuknar varje år i 
 demenssjukdom. Ungefär 
lika många personer med 
demenssjukdom dör varje 
år.

• År 2007 beräknades 
kostnaderna för vård och 
omsorg till personer med 
demenssjukdom uppgå till 
50 miljarder. Kommunerna 
stod för 85 procent av 
kostnaderna.

• Var femte person över 80 
år beräknas ha någon 
demenssjukdom. 

• Antalet personer med 
demenssjukdom kommer 
att öka eftersom gruppen 
äldre	blir	allt	fler.	År	2050	
beräknas ungefär 250  000 
personer ha en demens-
sjukdom [14-15].
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sorgen på att lindra symtom och kompensera för de bristande funktioner 
som personen har drabbats av. Syftet är att underlätta vardagen och ge en 
god livskvalitet under sjukdomens olika skeden. Stödet till närstående är 
en viktig del av detta. 

Personer med demenssjukdom har samma behov av palliativ vård i 
livets slutskede som andra. Samtidigt visar studier att äldre personer med 
demenssjukdom inte får den symtomlindring eller uppmärksamhet i den 
palliativa vården som de har behov av, speciellt gäller detta personer som 
inte kan eller har svårigheter att uttrycka sig verbalt.

Dödsorsaker bland äldre
Källor: [4, 17-18]

I Sverige dör ungefär 90 000 personer varje år. Majoriteten av de som 
dör är äldre. År 2012 inträffade nästan tre fjärdedelar (72 procent) av 
samtliga dödsfall vid 75 års ålder eller däröver. Bara en liten andel barn 
och ungdomar under 18 år dör varje år. Det rör sig vanligtvis om mindre 
än en procent. 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. 
Detta gäller för både kvinnor och män. Den näst vanligaste  dödsorsaken 
är tumörsjukdomar. Bland kvinnor har bröstcancer länge varit den tumör-
sjukdom som lett till flest dödsfall, men numera är lungcancer vanligast. 
Bland män är prostatacancer den vanligaste dödsorsaken av tumörsjuk-
domarna. Övriga dödsorsaker kan vara exempelvis sjukdomar i andnings-
organ och matsmältningsorgan. Dödligheten i demenssjukdomar har ökat 
kraftigt sedan slutet av 1980-talet och ligger nu fyra gånger  högre. Det 
kan bero på att kunskapen bland läkare har blivit bättre och att fler då 
anger demens som dödsorsak.

Plats för döden
Källor: [18-19, 91, 106]

Människor dör vanligen på sjukhus, på särskilda boenden eller i hemmet. 
Det behövs dock mer kunskap om hur de sista dagarna gestaltar sig och 
vilken vård döende personer får. Statistik från Socialstyrelsen visar att av 
de äldre som avled år 2005, avled 37 procent på sjukhus, 53 procent på 
särskilda boenden och endast 10 procent i hemmet. Även om det inte 
finns senare statistik är det rimligt att anta att fördelningen ser ungefär 
densamma ut.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
•	Vad	tror	du	det	finns	för	

fördelar och nackdelar 
med att som äldre vårdas 
på sjukhus, i hemmet eller 
på särskilt boende i livets 
slutskede? 

• När och varför kan det vara 
bäst att dö på sjukhus, 
i hemmet eller på ett 
boende? 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka svårigheter 
det	kan	finnas	med	att	
tillgodose behov hos äldre 
personer med demenssjuk-
dom i den palliativa vården 
och omsorgen. Vad kan 
dessa svårigheter bero på? 
Hur kan man bli bättre på 
att möta deras behov?
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Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat de senaste tjugo åren. 
Det gör att många äldre skrivs ut från sjukhusen trots att de är i behov av 
vård och rehabilitering. Samtidigt har det blivit svårare för äldre personer 
att få plats på särskilt boende. Kraven har blivit hårdare och platserna 
har minskat. Vården av svårt sjuka och döende äldre har alltså förflyttats 
från sjukhus till särskilda boenden eller till det egna hemmet. Det innebär 
att kommunens äldreomsorg har fått vårdtagare med allt större vård- och 
omsorgsbehov. Det är framförallt de allra äldsta, det vill säga 80 år och 
äldre, som dör utanför sjukhuset. 

Genomsnittstiden på särskilt boende, det vill säga från den dagen man 
flyttar in på boendet tills dess man dör, ligger någonstans mellan 6 och 9 
månader. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detta är genomsnitts-
tiden, det vill säga att det finns äldre som lever såväl längre och kortare 
tid än genomsnittet på särskilt boende. Dock tyder det på att många äldre 
som idag flyttar in på särskilt boende redan är svårt sjuka och har ett 
omfattande vård- och omsorgsbehov. En del menar till och med att man 
kanske ska anta ett palliativt förhållningssätt redan från den dagen den 
äldre flyttar in på särskilt boende.

Smygande sjukdom
Mitt oroliga sinne
uppfattar smygande förändringar.
Min skrivstil blir allt mindre, snart oläslig.
Min gång rymmer små snubbelsteg.
Vart är jag på väg?

(Thoursie, 2009)

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka skillnader 
och	likheter	det	kan	finnas	
mellan äldres och yngres 
döende och död. Vilken syn 
har vi på äldres död? Är 
den mer naturlig?

Den långsamma döden
Källor: [10,16, 21]

Äldres död kan skilja sig från döendet i yngre åldrar. Många äldre dör 
efter långa perioder av sjukdomar, nedsatta funktioner och kognitiva 
svårigheter. Äldres döende brukar därför beskrivas som den långsamma 
döden, eller som ett sakta utslocknande. Det långsamma förloppet gör 
det svårt att avgöra när döden är nära, det vill säga brytpunkten mellan 
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
När livsrummet krymper. Vård och omsorg av äldre personer i 
livets slutskede av Jane Österlind. Akademisk avhandling. Örebro 
Universitet, 2009. Finns att ladda ner på www.diva-portal.org.

Bättre liv för sjuka äldre. En kvalitativ uppföljning. SKL, 2012. 
Finns att ladda ner på www.skl.se.

Kapitel 1 i boken Gerontologi – åldrandet ur ett biologisk, psy-
kiskt och socialt perspektiv av Ove Dehlin med flera. Stockholm: 
Natur & Kultur, 2002.

Kapitel 2–3 i God vård i livets slut. En kunskapsöversikt om vård 
och omsorg om äldre. Socialstyrelsen, 2004. Finns att ladda ner på 
www.socialstyrelsen.se/publikationer.

För den som vill läsa mer om demenssjukdomar rekommenderas:

www.svensktdemenscentrum.se

http://vardalinstitutet.net/demens

botande och lindrande vård och omsorg. Trots det utdragna förloppet kan 
döden vara oväntad, eftersom personal och närstående inte är förberedda 
på att döden är nära. Det kan också vara svårt att peka på en specifik 
sjukdom när äldre dör. Det kan bero på att flera organ har en sviktande 
eller marginell funktion samtidigt.

En annan skillnad är att äldre personer ofta har upplevt döende och 
död på nära håll tidigare i livet. De har kanske följt en förälder, make eller 
maka, ett barn eller syskon under deras sista tid i livet. Denna livserfa-
renhet kan ha betydelse när det gäller att möta sin egen död. Dessutom 
skiljer sig äldres sociala relationer och nätverk från yngre personers. De 
är i större utsträckning ensamstående, deras maka eller make kan vara 
avliden sedan tidigare. Många av deras släktingar, vänner och bekanta 
är också äldre och kan ha egna hälsoproblem. Därför kan man känna sig 
utelämnad, ensam och främmande i vården och omsorgen. Känslan av att 
livsrummet krymper och att tiden består utav en lång väntan på döden är 
inte ovanlig. En annan skillnad är att äldres död ofta uppfattas som mer 
naturlig än när yngre personer dör i unga år eller mitt i livet. Men man 
får inte glömma bort att äldre kan ha minst lika svårt att lämna livet som 
yngre har.
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Min anteckningssida
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TEMA 3

Värdegrund, etik och bemötande
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ATT VARA DÖENDE är en utsatt position för en människa att befinna sig 
i. Ofta är du beroende av vård- och omsorgspersonal och/eller närstående 
för att klara din vardag. Dessutom är vården och omsorgen inriktad på 
att lindra lidande istället för att förlänga livet. I detta skede är den döende 
i mångt och mycket utelämnad till andra för att få sina fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov tillgodosedda. Samtidigt har den döende 
alltid rätt till självbestämmande, integritet och respekt. I den palliativa 
vården kan det därmed uppstå etiska problem eller dilemman, där dessa 
olika  värden ställs mot varandra. I mötet med svårt sjuka och döende 
äldre samt  deras närstående krävs därför kunskap och förståelse om vär-
degrund, etik och bemötande. I det här kapitlet ligger fokus på dessa as-
pekter i den  palliativa vården och omsorgen.

Äldreomsorgens värdegrund
Källor: [23-25]

Begreppet värdegrund känner vi alla till. Samtidigt är det ett luddigt och 
abstrakt begrepp. Vad innebär det egentligen? Värdegrund kan definieras 
som de grundläggande värderingar som formar en människas normer och 
handlingar, det vill säga en grund av värden som formar vårt sätt att tänka 
och agera. Det är alltså en samling av värden som är viktiga och som mås-
te prioriteras. Vi har många olika typer av värdegrunder som formar vårt 
beteende och sätt att förhålla oss i olika situationer – exempelvis politisk 
ideologi, religiös tro eller uppfostringsmetoder för våra barn.

När du arbetar inom vård och omsorg finns det värden och mål som 
du är skyldig att förhålla dig till och som ska utgöra värdegrunden i ditt 
arbete. Dessa regleras bland annat av lagstiftningen som styr kommu-
nernas och landstingens verksamheter. Socialtjänstlagen beskriver kom-
munens ansvar för äldreomsorgen. Den gäller samtliga insatser för äldre, 
också de som är i behov av palliativ vård och omsorg.

Enligt socialtjänstlagen (SoL 2011:453) ska kommunens omsorg av 
äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbe-
finnande. Detta utgör värdegrunden inom äldreomsorgen och ska genom-
syra hela verksamheten. Andra viktiga nyckelord i socialtjänstlagen är 
självbestämmande, respekt, integritet, gott bemötande och god kvalitet. 
Det innebär att alla som arbetar inom äldreomsorgen har ett tydligt upp-
drag att stödja varje person att leva som hon eller han vill och kan.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2012:3) finns det beskrivet vad 

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 3 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om den pallia-
tiva vårdens värdegrund, etik 
och bemötande för att bättre 
kunna	reflektera	kring	och	
förhålla sig till dessa aspekter 
i mötet med döende äldre 
och deras närstående.

Värdegrund – samling av 
grundläggande värderingar 
som formar en  människas 
normer och handlingar



36

som menas med att arbeta värdegrundsbaserat i praktiken. Det innebär 
bland annat att:

• Visa respekt för den äldres integritet och privatliv.

• Värna om att den äldre får leva ett liv i enlighet med sin personlighet 
och integritet. 

• Arbeta på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till 
den äldres behov, förutsättningar och önskemål.

• Ha ett förhållningssätt som inbjuder den äldre att föra fram sina 
åsikter och önskemål.

• Kommunikationen med den äldre anpassas till hans eller hennes för-
utsättningar och behov. 

• Vara lyhörd och empatisk i mötet med den äldre. 

• Skapa förutsättningar för den äldre att uppleva en meningsfull till-
varo, alltifrån möjligheten att utöva någon fysisk aktivitet till att han 
eller hon kan leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro.

Värdegrund i palliativ vård och omsorg
Källor: [2,26]

Den palliativa vården skiljer sig från vanlig vård och omsorg på två sätt. 
För det första är syftet inte främst livsförlängande behandling. Istället lig-
ger fokus på att hjälpa den döende att uppnå bästa möjliga livskvalitet 
och lindra det fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet. För det 
andra befinner sig den döende i en väldigt utsatt situation. Därför finns 
det en särskild värdegrund som ska fungera som ett stöd i vården av döen-
de personer. Den palliativa värdegrunden kan sammanfattas i fyra ledord: 
närhet, helhet, kunskap och empati.

• Närhet innebär att även om döden ska ses som en lika naturlig pro-
cess som födelsen behöver både den döende och hans eller hennes 
närstående, få närhet, stöd och medmänsklighet i livets slut. I förbe-
redelserna att möta döden vill den döende oftast inte vara ensam. Att 
vara nära och närvarande innebär att man som personal ska lyssna 
och erbjuda stöd – både i förhållande till den döende och närstående.

• Helhet innefattar att den döende har behov som både kan vara 
av fysisk, psykisk, social och existentiell/andlig karaktär. Samtliga 
 aspekter hänger ihop och påverkar varandra. Exempelvis kan smärta 
skapa oro och ångest. Det är inte kroppen eller själen som lider, utan 

REFLEKTERA OCH 
 DISKUTERA
• Diskutera hur ni arbetar 

med äldreomsorgens 
värdegrund i er verksam-
het. Ge gärna konkreta 
exempel.

• Vad kan vara svårt? Vad 
behöver ni bli bättre på?

Det vänliga biträdet
Stryker mig över ryggen.
Böjer knä och knyter mina skoremmar.
Ställer fram ett glas friskt vatten.
Ögontjänare? Eller
bara ett vänligt biträde?  Jehosif!
Inte bara!
Vänlighet – kanske det viktigaste.

(Thoursie, 2009)
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människan i sin helhet. Det är bra att stanna upp och tänka på de 
olika aspekterna, det kan vara lätt att bara se till det fysiska.

• Kunskap hos personalen behövs för att kunna möta och ge döende 
personer möjlighet till livskvalitet. Kunskap om exempelvis symtom-
lindring, bemötande och olika sjukdomar gör att det finns bättre 
förutsättningar att möta den enskildes behov. Om kunskap saknas 
är risken att man skadar istället för hjälper.

• Empati betyder att kunna sätta sig in i en annan människas känslor 
och behov. Det leder också till att man visar omtanke och respekt för 
den andra personen. Att möta människor i livets slutskede kan vara 
krävande, men kan samtidigt ge mycket tillbaka. Om mötet ska bli 
bra krävs att personalen har empati och ett professionellt förhåll-
ningssätt.

Etik och moral
Källor: [4,8,27]

Etik och moral är två viktiga begrepp i den palliativa vården och omsor-
gen. Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel samt 
olika värderingar och normer. Etik består utav ett antal olika värderingar, 
riktlinjer och principer som i teorin skiljer rätt från fel. Moral är män-
niskors konkreta agerande och handlingar i praktiken. Etik kan därför 
beskrivas som läran om moral eller moralens teori. Mer enkelt uttryckt, 
etik är att veta vad som är rätt medan moral är att göra det som är rätt.

I vardagen finns det en mängd etiska principer och värderingar att 
förhålla sig till. Ofta behöver vi inte fundera över vad som är rätt och fel 
i en viss situation. Istället vet vi spontant eller instinktivt hur vi ska agera. 
Men ibland kan det vara svårt att veta vad som är rätt eller fel. Sådana 
situationer kallas för etiska dilemman eller etiska problem. På etiska pro-
blem finns det en lösning, även om den kan vara svår att resonera sig fram 
till. Ett etiskt dilemma saknar däremot lösning, istället måste man förhålla 
sig till en omöjlig situation. Vid ett etiskt dilemma behöver man analysera 
situationen och väga olika val mot varandra.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur man 

 praktiskt kan gå tillväga för 
att arbeta med ledorden 
närhet, helhet, kunskap 
och empati. Ge gärna 
 konkreta exempel.

Etik – att veta vad som är 
rätt
Moral – att göra det som 
är rätt
Etiskt problem – har en 
 lösning, men den kan vara 
svår att komma fram till
Etiskt dilemma – har inte 
en lösning, istället måste 
man väga olika val mot 
varandra
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Etiska principer i palliativ vård och omsorg
Källor: [4, 8, 27]

Etiska principer fungerar som riktmärken för människors moraliska hand-
lande. Inom den palliativa vården finns det fem etiska principer som ska 
vara vägledande på samtliga nivåer i den palliativa vården och omsorgen. 
Det gäller allt från politiska beslut om resursfördelning, hur lagar och 
före skrifter utformas, hur vården organiseras till det mellanmänskliga 
mötet mellan vårdpersonal och patient. De fem principerna är:

• Människovärdeprincipen – innebär att alla människor har ett lika 
och unikt värde. Även om du är gammal, sjuk och döende har du 
exakt samma värde som alla andra människor.

• Godhetsprincipen – innebär att alltid sträva efter att göra gott och 
göra nytta. Den döendes bästa ska alltid vara i centrum.

• Icke skada-principen – innebär att man inte bör åsamka ont eller 
skada, till exempel så behöver man överväga om en viss behandling 
skapar mer lidande och smärta för den döende än den gör nytta.

• Rättviseprincipen – innebär att alla personer har rätt till lika vård 
och behandling, oavsett diagnos, ålder och kön. Det innebär dock 
inte att alla ska behandlas lika utan att vården ska utgå från indivi-
dens egna behov.

• Självbestämmandeprincipen, eller autonomiprincipen – innebär att 
man ska respektera varje persons integritet och rätt att bestämma 
över sitt eget liv. Den döende är själv ägare av sitt eget liv.

FALLBESKRIVNING 1
 Farzad är 87 år och har insatser från hemtjänsten. Farzad har försämrats den 

senaste tiden. Han spenderar den mesta tiden i sängen och sover. När per-
sonalen försöker ge honom medicin skakar han bara på huvudet och kniper 
igen munnen. Personalen är orolig för att Farzad får ont om han inte tar sina 
läkemedel.

DISKUTERA OCH REFLEKTERA
•	Diskutera	vilka	etiska	principer	som	hamnar	i	konflikt	i	fallet	med	Farzad.	Är	

det ett etiskt problem eller dilemma? Hur kan och bör personalen agera?

Nej
Mitt liv har blivit allt mera nej.
Nej, gå inte ut, du kan falla.
Nej, behåll underkläder, det drar kallt.
Nej, ät inte sött, kan skada tänderna.
Nej, ligg inte mer, försvagar benen.
Nej, det blir ja bara till nej.

(Thoursie, 2009)
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FALLBESKRIVNING 2
 Gunnar är 72 år och bor på ett särskilt boende. Han har bott på boendet under 

en längre tid och är omtyckt av både personal och andra boende. Hans två 
döttrar är ofta och besöker honom. Döttrarna vänder sig ofta till personalen 
med olika krav på städning, duschning och promenader. Gunnar får en lungin-
flammation	som	tar	på	hans	krafter.	Han	avlider	efter	cirka	två	veckor.

	 Elias,	som	är	88	år,	flyttar	kort	efter	Gunnars	död	in	på	samma	särskilda	bo-
ende. Hans fru dog för några år sedan. Elias och hans frus stora sorg i livet 
var att de aldrig kunde få några barn tillsammans. Elias har en demenssjuk-
dom. Han kan stundtals bli aggressiv och utåtagerande mot personalen. Efter 
	några	veckor	drabbas	han	–	precis	som	Gunnar	–	av	en	 lunginflammation.	
Han  avlider kort därefter.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera om det kan vara så att Gunnar får bättre vård och omsorg i livets 

slutskede än Elias. Vad kan det i så fall bero på? Är det förenligt med rättvi-
seprincipen?

• Ge gärna andra exempel från din vardag där rättviseprincipen kan ha åsido-
satts.

FALLBESKRIVNING 3
 Anna, 68 år, har cancer spridd i magsäcken. Hon har tidigare bott hemma, 

men har efter en kortare sjukhusvistelse erbjudits plats på ett korttidsboende. 
Läkaren på sjukhuset har tagit beslut om att Anna behöver palliativ vård och 
omsorg. När personalen på korttidsboendet frågar Anna om hennes närstå-
ende berättar hon att hon har en son, men inga andra nära släktningar och 
vänner. I samtalet med Anna framkommer det att hon är införstådd med att 
döden är nära. Men hon vill inte att sonen ska kontaktas. Personalen disku-
terar detta med varandra. Är det inte konstigt att Anna inte vill träffa sin son? 
Och borde inte han få möjlighet att ta avsked av sin mamma? De försöker på 
olika	sätt	ta	upp	saken	igen	med	Anna.	Det	finns	ju	ännu	tid	för	mor	och	son	
att reda ut sin relation.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera personalens agerande i förhållande till Anna. Vilka etiska princi-

per berörs?
• Har vi som personal rätt att tycka till om eller värdera de äldres relationer? 

Ge gärna andra exempel från er vardag.

 DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka andra 

etiska  problem och 
 dilemman som kan uppstå 
i mötet med svårt sjuka 
och  döende äldre. 

• Beskriv när du själv stått 
inför en sådan situation. 
Vad hände och hur agerade 
du? Varför var det ett etiskt 
problem eller dilemma? 
Kunde eller borde du 
 agerat annorlunda?
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Kulturmöten och etik
Källa: [112, 113]

Forskning belyser att etiska frågor kan uppstå när värderingar från olika 
kulturer möts. Autonomi är ett exempel på hur begrepp kan tolkas olika 
i olika kulturer. I västvärlden utgår ofta rätten till självbestämmande från 
individens – eller den döendes – rätt att bli informerad om sitt tillstånd 
samt fatta beslut som rör vården och omsorgen. I andra delar av världen, 
eller i andra kulturer, är det istället självklart att beslut i den palliativa 
vården fattas i samråd med eller helt av familjen. Här kan det istället vara 
viktigt att den döende inte belastas med information om sitt tillstånd eller 
insikten om att döden är nära. Det är ett sätt att skydda den döende och 
ingjuta hopp. Samtidigt kan det vara svårt för vård- och omsorgspersonal 
att hantera situationer där familjen önskar att den döende inte informeras. 

Synen på lidande kan också skilja sig åt mellan olika kulturer. I en del 
kulturer uppfattas lidande som en del av livet och genom att uthärda visar 
man prov på sin styrka. Ibland kan behandlingen uppfattas som värre 
än lidandet i sig, exempelvis kan det vara viktigt för en del att sinnet inte 
grumlas av smärtstillande läkemedel i dödsögonblicket. Eftersom palliativ 
vård och omsorg syftar till att lindra lidandet kan det här uppstå etiska 
frågeställningar för vård- och omsorgspersonal.

Oberoende av kulturell bakgrund påverkar döden alla människor på 
något sätt. Det väcker tankar, rädslor och frågor. En del kulturer firar 
 döden, andra skojar om den, men ingen bortser från den. Något gemen-
samt för alla kulturer är att den döende ska dö med värdighet, även om 
detta kan innebära olika saker. Samtidigt som kulturen kan ha betydelse 
är det viktigt att se den enskilde individen – oavsett kulturell bakgrund – 
och inte utgå från att alla har samma behov. Och det är viktigt att komma 
ihåg att även personer inom samma kultur kan ha olika värderingar och 
synsätt på livet och döden. Det är alltid ett möte mellan två personer med 
olika kulturell bakgrund, inte ett möte mellan två kulturer.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur möten 

 mellan personer med olika 
kulturell bakgrund kan ge 
upphov till etiska fråge-
ställningar i den palliativa 
vården och omsorgen. 
Ge gärna exempel från er 
vardag.

• Vad är viktigt att tänka på 
i mötet med personer från 
andra kulturer? 
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Jämför FN:s förklaring 

med dina erfarenheter av 
äldres döende och död. 
Tycker du att förklaringen 
överensstämmer med dina 
erfarenheter? 

• Fundera över på vilket sätt 
ni arbetar efter förklaringen 
av den döendes rättigheter. 
Ge gärna exempel. Vad kan 
vara svårt? Hur kan det bli 
bättre?

DEN DÖENDE MÄNNISKANS RÄTTIGHETER
 År 1975 antog Förenta nationerna (FN) en förklaring om de rättigheter som 

den döende människan har. Förklaringen slår fast följande:
• Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa ända fram till min 

död.
• Jag har rätt att bevara hoppet, oavsett om det jag hoppas på skiftar.
• Jag har rätt till vård och omsorg från dem som bevarar ett hopp, även om 

detta förändras.
• Jag har rätt att uttrycka mina känslor inför min förestående död på mitt 

eget sätt.
• Jag har rätt att delta i beslut som gäller min vård.
• Jag har rätt att förvänta mig fortsatt medicinsk behandling och vård, även 
om	syftet	inte	längre	är	tillfrisknande	utan	välbefinnande.

• Jag har rätt att inte dö ensam.
• Jag har rätt att vara smärtfri.
• Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor.
• Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset.
• Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera min död.
• Jag har rätt att få dö lugnt och med värdighet.
• Jag har rätt att behålla min individualitet och inte fördömas för mina beslut 

om de går emot andras uppfattningar.
• Jag har rätt att diskutera och uttrycka mina religiösa och/eller  andliga 

upplevelser, oavsett vad de betyder för andra.
• Jag har rätt att förvänta mig att den mänskliga kroppens  okränkbarhet 

respekteras efter döden.
• Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande och  kunniga 

människor som försöker förstå mina behov och som  upplever det givande 
att hjälpa mig att möta min död. 

TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. Socialstyrelsen, 2012. 
Finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se/publikationer.

Kapitel 2 i Döden angår oss alla – värdig vård i livets slut. Statens offentliga utredningar 2001:6. 
Finns att ladda ner på www.regeringen.se/publikationer.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund. 
Den finns tillgänglig på www.kunskapsguiden.se.
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Mina anteckningssidor
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Fysiska

Psykiska

Sociala

Existentiella
och andliga

TEMA 4

Första hörnstenen: fysiska 
aspekter i livets slut

Symtomlindringens 
olika dimensioner.
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DEN FÖRSTA PALLIATIVA HÖRNSTENEN handlar om symtomkontroll. 
Genom en god symtomkontroll ges den äldre möjlighet till så bra livskva-
litet och välbefinnande som möjligt under den sista tiden i livet. Symtom-
kontrollen ska utgå från en helhetssyn på människans olika behov. För att 
förebygga lidande är det därför viktigt att tidigt upptäcka, analysera och 
behandla symtom, utifrån såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiel-
la/andliga aspekter [2]. I det här temat kommer vanliga symtom av fysisk 
karaktär i livets slutskede att tas upp, som smärta, förstoppning, andnöd 
och rosslingar, illamående och kräkningar, hud- och trycksår, munhälsa 
samt näring och vätska i livets slut. 

Vad är smärta?
Källor: [28,29]

Förmågan att känna smärta är en viktig skyddsmekanism för kroppen. 
Den ger oss en signal om att något inte står rätt till, exempelvis gör smärt-
reflexen att vi hinner dra undan handen från en het platta innan en alltför 
stor skada är skedd. Smärta brukar definieras som en obehaglig fysisk el-
ler emotionell upplevelse till följd av en verklig eller möjlig skada, eller be-
skriven som en sådan skada. Det innebär att smärta alltid är subjektiv, det 
vill säga det är bara den som upplever smärtan som kan avgöra hur ont 
det gör. Smärta är en komplex företeelse som kan ha många olika orsaker, 
exempelvis skada eller sjukdom. Den kan också vara akut eller långvarig. 
Beroende på vilken typ av smärta personen har kan behandlingen skilja 
sig åt. Man brukar skilja på olika typer av smärta:

Nociceptiv smärta – orsakas av skador i vävnaden, till exempel i  skelett, 
muskler, leder eller hud.

Neuropatisk smärta – orsakas av skador i nerver, nervrötter eller cen-
trala nervsystemet.

Idiopatisk smärta – smärta utan känd anledning.

TÄNK PÅ 
När man hör ordet smärta 
går tankarna lätt till fysisk 
smärta. Men smärta kan 
också vara av social, psykisk 
eller andlig/existentiell karak-
tär. Om detta kan du läsa mer 
i nästa tema.

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 4 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om orsaken 
till och behandling av vanliga 
fysiska symtom vid livets slut 
samt  konkreta tips och råd 
på hur symtomkontrollen 
kan förbättras i den egna 
verksamheten.
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Smärta vid livets slut
Källor: [2, 30-31]

Smärta i livets slutskede är väldigt vanligt och drabbar majoriteten av alla 
döende. Förutom att smärtan orsakar ett fysiskt lidande blir den också en 
påminnelse om sjukdomen och den annalkande döden. Smärta kan där-
för väcka oro, ångest och existentiella funderingar. En god smärtlindring 
innebär att den döende får möjlighet att så länge som möjligt delta i var-
dagliga aktiviteter, kommunicera med närstående, känna självständighet 
och välbefinnande. 

Smärta går inte att mäta objektivt. Därför är en kontinuerlig dialog 
med den äldre om när och hur hon eller han upplever sin smärta oerhört 
viktig. Det är också viktigt att uppmärksamma, dokumentera och följa 
upp smärtan. För undersköterskan kan det vara bra att ha följande frågor 
i bakhuvudet i den praktiska omvårdnaden:

• Var gör det ont? Exempelvis muskler, leder eller annat.

• När gör det ont? Exempelvis på dagen eller natten, vid rörelse, stilla-
sittande eller i liggande position. 

• Hur gör det ont? Exempelvis om smärtan är molande, huggande, 
brännande, ilande, stickande eller tryckande, konstant eller varie-
rande, samma ställe eller flyttar runt.

• Hur fungerar läkemedel och vid behovsmedicin mot smärtan? Vad 
hjälper/hjälper inte? Finns det omvårdnadsåtgärder som gör smärtan 
bättre eller sämre?

• Finns det tecken på biverkningar av insatt behandling? Exempelvis 
förstoppning, illamående eller trötthet.

Svårigheter i att uttrycka smärta
Källor: [32-33]

Ibland har den äldre inte förmåga att själv uttrycka sin smärta. Det kan 
bero på olika saker, som demenssjukdom, afasi eller förlamning. Studier 
visar exempelvis att äldre med demenssjukdom som har svårt att sätta 
ord på sin smärta riskerar att få sämre smärtbehandling. Därför gäller det 
som vård- och omsorgspersonal att vara extra uppmärksam på symtom 
som kan indikera smärta hos den äldre, exempelvis plötsliga förändringar 
i beteendet. Var speciellt uppmärksam på:

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni  arbetar 

med smärtlindring i 
livets slut. Vilken roll har 
 undersköterskan? 

• Vad kan förbättras?
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Verbala uttryck – suckar, gnyr, skriker, andas högt.

Ansiktsuttryck – spänd, rynkar på näsan, grimaserar.

Rörelsemönster – spända muskler, är orolig, gungande rörelser, svårt 
att sitta still, skyddar en kroppsdel.

Förhållningssätt gentemot omgivningen – aggressiv, tillbakadragen, gör 
motstånd.

Aktiviteter och rutiner – matvägran, försämrad aptit, förändringar i 
sömn och vilomönster.

Sinnesförändringar – gråtmild, ökad förvirring, lättirriterad.

Fysiologisk förändring – förändrad kroppstemperatur, puls eller blod-
tryck, svettningar, rodnad eller blekhet i hyn.

Kroppsliga förändringar – rivet skinn, tryckskador, kontrakturer eller 
andra skador.

ATT SKATTA SMÄRTA OCH ANDRA SYMTOM
 Olika smärtskattningsinstrument kan vara till hjälp för att på ett strukturerat 

och kontinuerligt sätt upptäcka, behandla och följa upp smärta. Några exempel:

 Visuella Analoga Skalan (VAS) bygger på att patienten graderar sin smärta på 
en skala mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Det förut-
sätter	att	personen	har	förmåga	att	uttrycka	sin	smärta.	Instrumentet	finns	att	
ladda ner på www.vardhandboken.se. VAS kan användas tillsammans med en 
smärtteckning där personen själv markerar sin smärta på en bild. Region Hal-
land	har	låtit	ta	fram	smärtteckningar	med	VAS	på	tio	olika	språk.	De	finns	att	
ladda ner på www.regionhalland.se.

 Abbey Pain Scale är ett smärtskattningsinstrument för att bedöma smärta hos 
personer med demenssjukdom som har svårt att beskriva sin egen smärta. 
Instrumentet kan användas av personal för att observera personens beteende 
och	på	så	sätt	avgöra	smärtintensiteten.	Instrumentet	finns	att	ladda	ner	på	
www.palliativ.se. 

 ESAS (The Edmonton Symptom Assessment Scale) är ett skattningsinstru-
ment	som	innehåller	fler	symtom	än	smärta,	så	som	orkeslöshet,	illamående,	
nedstämdhet,	oro/ångest,	sömnighet/dåsighet,	dålig	aptit,	välbefinnande	och	
andfåddhet.	Det	finns	ett	flertal	versioner	av	ESAS	inom	vården	i	Sverige.	Ska-
lan går från 0 (inget symtom) till 100 (värsta tänkbara symtom) [2]. 

TÄNK PÅ
Undersköterskan är ofta när-
mast den äldre i det dagliga 
vård- och omsorgsarbetet. Du 
har därför en viktig uppgift 
att tidigt uppmärksamma 
smärta hos den svårt sjuka 
äldre, särskilt om personen 
har svårt att själv uttrycka sin 
smärta.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• På vilket sätt kan smärt-

skattning bidra till en bättre 
smärtbehandling för äldre? 
Diskutera svårigheter och 
möjligheter. 

• Använder ni er utav något 
smärtskattningsinstrument 
idag? Hur fungerar det? 
Vad kan förbättras?

• Ha gärna instrumenten 
framför er under diskus-
sionerna.
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Läkemedelsbehandling av smärta
Källor: [2,30,35-39]

Eftersom smärta kan ha olika orsaker måste smärtbehandlingen anpassas 
efter varje individ. Det finns en rad olika läkemedel som kan användas i 
smärtlindringen och som kan ges på olika sätt:

Peroralt – tillförs via munnen för att sedan passera mag–tarmkanalen, 
exempelvis tabletter och kapslar.

Parenteralt – tillförs direkt till blodbanan utan att det först passerar 
mag- och tarmkanalen, exempelvis injektioner i ven, muskel eller under 
huden, stolpiller, plåster.

Lokalt – tillförs på den plats där läkemedlet ska verka, exempelvis hud-
preparat som salvor, gel, spray.

I den palliativa vården är opioder det viktigaste verktyget för att behandla 
smärta. Opioder är ett samlingsnamn på smärtstillande medel som verkar 
i det centrala nervsystemet. Medlen hindrar överföringen av  smärtsignaler 
och på så sätt minskar smärtupplevelsen. Morfin eller morfinliknande pre-
parat är den vanligaste typen av opioder vid svårare former av smärta. 
Följande saker kan vara viktiga att veta om opiodbehandling:

• Kan vara långverkande (tar lång tid att ge full effekt, men verkar 
under en längre tid) eller kortverkande (ger full effekt direkt, men 
verkar bara under en kortare tid).

• Kan ges i tablettform, injektion direkt i en ven eller under huden, 
plåster eller via en så kallad smärtpump.

• Förstoppning är en vanlig biverkning och kvarstår ofta under hela 
behandlingstiden.

• Andra vanliga biverkningar är illamående och trötthet. Dessa brukar 
gå över ett tag in i behandlingen.

Studier visar att patienter i palliativ vård inte alltid får tillräckligt god 
smärtlindring. Det kan delvis bero på mytbildningar, missuppfattningar 
och bristande kunskaper om opioders effekter, både hos läkare, sjukskö-
terskor, omvårdnadspersonal, patienter och närstående. En vanlig miss-
uppfattning är att man ska avvakta med morfinet in i det sista, eftersom 
det annars inte finns något att ta till om smärtan skulle förvärras. En bra 
opiodbehandling skapar istället möjligheter till högre livskvalitet, genom 
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att patienten är smärtfri, sover och äter bättre och ökar förmågan till 
fysisk aktivitet.

Man bör dock vara extra vaksam vid opiodbehandling av äldre perso-
ner. Äldre är mer känsliga för effekterna och biverkningarna av opioder, 
exempelvis dåsighet, förvirring, hallucinationer och mardrömmar. Det 
beror på att äldre vanligtvis har en nedsatt njurfunktion som gör att ned-
brytningen av verksamma substanser sker långsammare. Konsekvenserna 
blir förlängd effekt och kanske för hög koncentration med biverkningar 
som följd.

TIPS OCH RÅD VID PLÅSTER
 Plåster används för att ge opioder eller läkemedel mot illamående. Tänk på 

följande när du ska administrera ett plåster:
• Plåstret ska placeras på överkroppen eller överarmen. Huden ska vara fri 
från	hår,	sår,	fläckar	eller	andra	hudproblem.

• Se till att plåstret inte är klippt, delat eller skadat. Använd alltid handskar 
för att inte komma i kontakt med läkemedlet. Datummärk plåstret så du 
vet när det är dags att byta. Applicera genom att trycka plåstret hårt med 
handflatan	i	cirka	30	sekunder.

• Ta bort plåstret efter den tid som läkaren förskrivit. Om rester av plåstret 
finns	kvar,	tvätta	med	rikliga	mängder	tvål	och	vatten.	Tänk	på	att	variera	
plats på plåstret vid byte.

• Plåstren ska kasseras i avsedd burk. Burken ska sedan lämnas till apoteket. 
Det	kan	fortfarande	finnas	verksamma	substanser	kvar	i	klistret.	Om	plåst-
ret	slängs	i	soporna	finns	risk	att	barn	eller	husdjur	får	tag	i	det.	Dessutom	
ska det inte slängas där av miljöskäl [40].

TIPS
Bjud in er sjuksköterska 
 eller MAS för att berätta 
mer om opiodbehandling 
och annan smärtlindring 
vid livets slut samt för att 
gå igenom vilka preparat 
som är vanliga hos er.
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Kulturella aspekter på smärta
Källor: [41-42]

Hur man upplever, hanterar och uttrycker smärta är delvis individuellt, 
men påverkas också av den kultur man tillhör. Kulturella mönster så som 
tro, värderingar och beteende påverkar hur en person upplever, påverkas 
av och beskriver sin smärta. Inom olika kulturer kan det vara mer eller 
mindre accepterat att genom jämmer, stön och skrik uttrycka sin smärta, 
medan andra sluter sig och blir inåtvända. Man kan säga att olika kultu-
rer har olika smärtspråk som lärs in redan som barn.

Vård- och omsorgspersonal med en viss kulturell bakgrund kan därför 
ha svårt att tolka smärtan hos personer från en annan kultur. Språket kan 
också utgöra ett hinder för att föra ett samtal om hur personen upplever 
sin smärta. Personalen kan uppfatta det som om patienten överdriver  eller 
simulerar smärta, eftersom den tolkar patientens smärtuttryck utifrån 
normer i sin egen kultur. Risken finns då att smärtan inte upptäcks eller 
inte tas på allvar. I mötet med den äldre måste man därför komma ihåg 
att det inte finns något rätt eller fel, normalt eller onormalt. Det finns bara 
annorlunda sätt att uttrycka smärta.

FALLBESKRIVNING
 Dawud är en äldre man från Ghana. Han har sedan unga år haft diabetes. 

Den sista tiden har hans allmäntillstånd försämrats kraftigt. Han har bland 
annat fått ett bensår på vänstra underbenet som har svårt att läka trots anti-
biotika och såromläggningar. Han har inte klagat över någon smärta i såret 
och vill inte ha några smärtlindrande tabletter. Personalen i hemtjänsten har 
uppmärksammat att han är vaken mer på nätterna vid tillsyn och verkar ligga 
och jämra sig när de kommer in. Det verkar också göra ont när de hjälper ho-
nom upp ur och ner i sängen. Men när de ställer frågan om det gör ont svarar 
Dawud nekande. 

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera om det kan vara så att Dawud faktiskt har ont. 
•	Kan	det	finnas	en	kulturell	förklaring	till	att	han	inte	uttrycker	sin	smärta?	
Varför	tror/tror	du	inte	det?	Kan	det	finnas	andra	förklaringar?

• Fundera över hur du själv uttrycker smärta.

VISSTE DU?
Ålder kan också spela roll för 
hur man upplever smärta. 
Äldre personers smärtupp-
levelser kan skilja sig åt från 
yngre personers. Personer i 
den allra äldsta åldersgrup-
pen (över 80 år) har många 
gånger en nedsatt upple-
velse av smärta. Nästan en 
tredjedel av alla hjärtinfarkter 
i denna åldersgrupp är så 
kallade tysta infarkter. Det 
innebär att personen inte 
upplever någon smärta, men 
däremot kan han eller hon 
uppvisa andra symtom som 
oro, trötthet och illamående. 
Det gäller också för andra 
tillstånd som magsår och 
blindtarmsinflammation	[34].
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Förstoppning
Källor: [2,35,43]

I definitionen av förstoppning ingår att man har avföring mer sällan än 
var tredje dag. Förstoppning i livets slutskede kan ha flera olika orsaker, 
som exempelvis lågt fiberintag, medicinering, inaktivitet eller rubbade 
toalettrutiner. Opiodbehandling är dock den vanligaste orsaken, eftersom 
en vanlig biverkning är att tarmrörelsen hämmas. Generellt sett brukar 
fiberrik kost, tillräckligt vätskeintag och regelbunden motion hjälpa mot 
förstoppning. Regelbundna toalettvanor och att få besöka toaletten i av-
skildhet, lugn och ro kan också underlätta problemen. Ibland kan det 
dock vara svårt eller omöjligt att genomföra för en svårt sjuk person. 
Laxer medel är då ett bra alternativ för att komma till rätta med symto-
men, detta ska som regel sättas in i samband med en opiodbehandling. 
För att följa mag- och tarmrörelsen kan ett så kallat avföringsschema un-
derlätta.

Följande kan vara tecken på förstoppning:

• Avföring mer sällan än var tredje dag

• Oro eller rastlöshet

• Aptitlöshet

• Illamående

• Uppblåst, spänd mage

• Svårigheter eller smärta i samband med avföring, 
 hårda avföringsklumpar

Andnöd och rosslingar
Källor: [2,57]

Andnöd kan beskrivas som känslan av att inte få luft eller obehag och 
ökad ansträngning i samband med andning. Andnöd är precis som smärta 
en subjektiv upplevelse. Det är bara personen själv som vet hur det känns. 
Orsakerna till andnöd i livets slutskede varierar. Det kan uppkomma till 
följd av olika sjukdomstillstånd som exempelvis cancer, hjärtsvikt eller 
KOL. Andnöd kan påverkas av olika situationer som ansträngning, vila, 
kroppsläge, smärta, stress, oro och ångest. Vid livets slut kan den döende 
sakna kraft att svälja eller hosta upp slem. Det kan också vara svårt att 
vända sig själv i sängen. Det kan ge upphov till en rosslande andning. Det 

Den vrånga magen
Det mest anormala med min mage
är att den sköter sig helt normalt
sen en vecka. Annars är det normala 
att den beter sig
pålitligt onormalt, d.v.s. behöver
Lactulos och Movicol regelbundet 
för att funka. Och det är ju inte bra
i längden men tyvärr … Ska jag nu 
söka läkare för det här onormala normala?
(Thoursie, 2009)
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kan vara oroande och obehagligt för närstående och personal att lyssna 
på, men är sannolikt inte något problem för den döende. Det rosslande 
ljudet beror på att slem och andra partiklar rör sig upp och ner i de övre 
luftvägarna.

TIPS OCH RÅD VID ANDNÖD OCH ROSSLIG ANDNING
• Hjälp den äldre till en bekväm kroppsställning, antingen i sittande eller liggan-

de ställning efter personens eget önskemål. Kuddar under armar och i svan-
ken underlättar andningen. Löst sittande kläder kan också vara behagligt.

•	Öppna	fönstret	eller	låt	en	svag	luftström	från	en	fläkt	blåsa	mot	ansiktet.
• Det är viktigt att skapa lugn och trygghet. Att vara närvarande, samtala och 

lätt beröring kan hjälpa när andnöd uppstår.
• Lägesändringar i sängen kan underlätta för andningen. En varsam mun-

vård där munhålan torkas ren från slem och där munslemhinnan fuktas kan 
också hjälpa [2,57].

Att öppna 
ett fönster 
kan hjälpa 
vid  andnöd 
och rosslig 
 andning.
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Illamående och kräkningar
Källor: [2, 57-58]

Illamående och kräkningar är vanligt hos patienter med långt framskriden 
cancer och hos andra svårt sjuka. Ibland upplever den svårt sjuke enbart 
illamående, ibland kommer illamående och kräkningar tillsammans. Oav-
sett så är det en stor påfrestning för den svårt sjuke och det försämrar 
livskvaliteten. Illamående och kräkningar kan bero på sjukdomsproces-
ser, störningar i ämnesomsättningen, behandlingsrelaterade eller psykolo-
giska orsaker, exempelvis:

• Olika sjukdomar som ger upphov till en långsam tömning av mag-
säcken och långsamma tarmrörelser.

• Svampinfektion i munhåla, svalg och mag- och tarmkanalen.

• Oro, ångest, starka känslor, smärta, synintryck, smak och lukt.

• Förstoppning till följd av minskat vätskeintag, nedsatt tarmmotorik 
eller opiodbehandling.

TIPS OCH RÅD VID ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR
• Fett- och proteinrik kost kan ge upphov till illamående. Servera små portio-
ner.	Det	är	bättre	med	flera	små	mål	och	mellanmål	än	färre	större	måltider.	
Försök att minska vätskeintaget i samband med måltiden.

• Om möjligt, undvik att den äldre ligger ner de första två timmarna efter mål-
tiden. 

• Ge alltid munvård efter kräkningar. 
• En sval, fuktig trasa på panna, nacke och vrister kan kännas skönt. 
•	Öppna	fönstret	eller	sätt	på	en	fläkt	[2,57-58].	

TÄNK PÅ 
Om illamåendet och kräk-
ningarna kvarstår, kontakta 
alltid sjuksköterska. Då kan 
det vara bra att fundera på 
följande saker:

När och hur? Exempelvis hur 
ofta, hur länge, hur allvarligt, 
efter medicinering, måltider, 
vid rörelse, i vissa situationer 
eller vid vissa lukter.

Möjlig orsak? Exempelvis 
förstoppning, smärta eller 
nutrition [58].
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Hud och trycksår
Källor: [2,33,50-52]

Trycksår kan förekomma hos personer i alla åldrar som har ett nedsatt 
allmäntillstånd. Studier gjorda i Sverige och andra europeiska länder 
visar att mer än var femte patient som vårdas på sjukhus har trycksår. 
 Äldre personer och svårt sjuka med nedsatt rörlighet löper ökad risk för 
trycksår. Inkontinens, felaktig kost, nedsatt känsel och demenssjukdom är 
ytterligare riskfaktorer. Vanliga ställen är hälar, ryggslut, sittbensknölar, 
knän, höfter, anklar, axlar, armbågar och öron. Trycksår kan beskrivas 
som en skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benut-
skott, och är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv:

 Tryck – uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget. Kropps-
delar där ben ligger nära hud är speciellt utsatta. 

 Skjuv – uppstår när olika vävnadslager förskjuts i förhållande till 
varandra, exempelvis när en persons huvudända i sängen höjs och 
personen glider ner.

Trycksår kan försämra livskvaliteten på flera plan, såväl fysiskt, psykiskt 
som socialt. Upplevelser av smärta, oro, begränsningar i det dagliga livet 
och i relationerna med närstående och ökat beroende är inte ovanligt. 
Vård- och omsorgspersonal har därför en viktig uppgift i att förebygga, 
upptäcka och behandla trycksår. Riskerna för trycksår ökar i livets slut-
skede och kan uppkomma snabbt. Ibland kan det – trots förebyggande 
åtgärder – vara oundvikligt på grund av fysiologiska förändringar i huden 
i samband med döendet. Arbetet med att förebygga och behandla trycksår 
i livets slutskede bör vägas mot den svårt sjukes välbefinnande.

TIPS OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA TRYCKSÅR 
• Inspektera och bedöm huden varje dag. Avgränsad värmeökning, svullnad, 

rodnad och förhårdnad av huden är varningssignaler.
• Se till att huden hålls torr, ren och smidig. Smörj torr hud med oparfymerad 

och fuktighetsbevarande kräm. Använd fuktavstötande kräm på områden 
som ofta utsätts för fukt.

• Om personen är sängliggande är det viktigt med regelbundna lägesändring-
ar. Att lägga personen lite på sidan (cirka 30 grader) omväxlande till höger 
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och vänster är att föredra. Använd kuddar för att staga upp bakom rygg och 
skinkor. Även små lägesförändringar gör skillnad.

• Kuddar eller andra hjälpmedel kan användas för att förhindra att knän, 
 hälar och fotknölar trycker mot varandra eller mot underlaget.

• Använd ett vändschema för att planera och följa upp lägesförändringar för 
både sittande och liggande personer. Intervallet är beroende av personens 
tillstånd och hur underlaget ser ut.

•	Det	finns	flera	olika	hjälpmedel,	som	exempelvis	tryckavlastande	madrasser	
och tryckreducerande dyna till rullstol som kan hjälpa. Om du upptäcker risk 
för eller begynnande trycksår, kontakta sjuksköterska för ordination.

• Smärtsamma omvårdnadsprocedurer i samband med vändningar eller 
läges	ändringar	måste	vägas	mot	patientens	välbefinnande	i	livets	slut.	Om	
personen ligger lugnt och behagligt kan man undvika regelbundna vänd-
ningar [2,33,50, 53].

Munhälsa
Källor: [2, 44-47]

En frisk och fräsch mun har betydelse för livskvalitet och välbefinnande i 
livets slutskede, både ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspek-
tiv. Ett vanligt symtom i livets slutskede är muntorrhet, men många be-
sväras också av svampbeläggningar, smärta på grund av inflammation och 
sår eller blåsor, dålig smak och lukt i munnen. På läpparna kan munsår, 
torrhet, sprickor eller blåsor också ge besvär.

En dålig munhälsa kan ge upphov till olika funktionsförluster som 
tugg- och sväljproblem, smakförändringar eller svårigheter att tala. Att 
inte kunna äta eller prata som tidigare kan vara ett hinder för den svårt 
sjuke att delta i vardagliga aktiviteter som är viktiga för välbefinnandet, 
exempelvis att äta en måltid gemensamt med andra. Kommunikation med 
närstående kan också försvåras. Om den svårt sjuke luktar illa ur munnen 
kan närstående dra sig för att vara nära.

För personer med ett stort omvårdnadsbehov har vård- och omsorgs-
personalen ett stort ansvar för munvården. Munvård ska vara en integre-
rad del av omsorgen. Studier visar att vårdpersonal kan uppleva munvård 
som en svår del i omvårdnaden. Det kan vara lättare att fokusera på andra 
behov som upplevs som mer omedelbara och uppenbara. Det finns därför 
en risk att munvården prioriteras bort till förmån för annat. Svårt sjuka 

TIPS
Bjud in en sjukgymnast eller 
arbetsterapeut som kan 
 berätta hur deras kompetens 
kan bidra till symtomlindring i 
livets slutskede.

TIPS
Skriftliga rutiner och ett 
strukturerat arbetssätt kan 
underlätta för vård- och om-
sorgspersonalen att arbeta 
för en god munvård. ROAG 
(Revised Oral Assessment 
Guide) är ett instrument som 
kan användas för att göra 
riskbedömningar av mun-
hälsa.	Instrumentet	finns	att	
ladda ner på www.palliativ.se.
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personer klagar kanske inte spontant på problem förknippade med mun-
nen. Ibland har de inte heller förmågan, varken psykiskt eller fysiskt, att 
förmedla sina behov. Det är därför viktigt att vård- och omsorgspersonal 
uppmärksammar och prioriterar munvården i den palliativa vården och 
omsorgen.

TIPS OCH RÅD FÖR EN GOD MUNVÅRD
• Om personen klarar av att sköta sin munvård själv, kan du påminna, visa 

och motivera.
• Om personen inte klarar av munvård själv, berätta alltid för personen vad du 

kommer att göra, även om han eller hon inte verkar vara vid medvetande.
• Borsta tänderna en till två gånger per dygn. Använd en mjuk tandborste. 

Tänk på att smaktillsatsen i tandkräm kan göra ont på torra och sköra slem-
hinnor.	Då	kan	det	vara	bra	att	använda	en	fluortandkräm	utan	smaktillsats.

•	Mot	muntorrhet	kan	en	sugtablett	med	syrlig	smak	och	som	innehåller	fluor	
hjälpa.	Sockerfria,	salivstimulerande	tabletter	och	fluortuggummi	kan	också	
rekommenderas.

• Ta ut och rengör proteser om den äldre har det. Protesen kan också behöva 
tas ut om den skaver eller sitter illa i munhålan.

• Munhålan bör fuktas minst två gånger i timmen. Torka ur hela munhålan 
med plastpinnar med fastsatt skumgummitork. Ibland kan personen bita 
ihop munnen, försök då att försiktigt rengöra och fukta där det är möjligt. 
Droppa lite vatten i mungipan med hjälp av ett sugrör eller spruta. Ge det 
personen själv vill ha, exempelvis vatten, krossad is, saft eller glass.

• Smörj munhålan med saliversättning, fuktbevarande spray eller spraya med 
vatten	och	matolja	blandat	i	en	pumpflaska.	Smörj	läppar	med	vaselin,	ce-
rat eller liknande [2,33,49].

Näring och vätska vid livets slut
Källor: [2, 16,54-56]

Det tillhör det naturliga döendet att den svårt sjukes intag av mat och 
dryck minskar och till slut upphör helt. Det behöver inte betyda att perso-
nen upplever något obehag i form av hunger eller törst. I den sena pallia-
tiva fasen har mat, dryck och näringstillförsel inte längre funktionen att 
tillgodose personens fysiska behov av energi och näring. Kroppen har 
 istället svårt att bryta ner näring. Därför kan mat med fett och proteiner 
leda till illamående eller andra obehag.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni arbetar 

med munvård idag. Vad 
kan förbättras?

PRAKTISK ÖVNING
Muntorrhet är ett vanligt 
symtom i livets slutskede. 
Försämrad salivproduktion 
gör det svårt att tugga och 
svälja utan att dricka samti-
digt. Måltiden upplevs därför 
som obehaglig, eftersom 
kryddad mat eller värme gör 
att det svider eller bränner i 
munnen [49]. Testa själv hur 
det känns genom att svälja 
i rask takt tre gånger efter 
varandra. Försök sedan tugga 
någon fast föda, exempelvis 
ett kex.
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Maten och måltiden har däremot sociala, kulturella och emotionella 
dimensioner. Den symboliserar gemenskap, liv, lust och att vara en del av 
ett socialt sammanhang. För äldre personer på särskilt boende kan mål-
tiderna upplevas som dagens höjdpunkt och något som skapar struktur 
i vardagen. Som personal är det viktigt att stötta den äldre i att äta och 
dricka när hon eller han kan. Att själv kunna påverka både vad man vill 
äta och när man vill äta stärker självkänslan och ökar välbefinnandet. 
 Respekt för personens önskningar och att lagom stora portioner serveras 
på ett aptitligt sätt har också visat sig ha betydelse för aptiten hos perso-
ner i livets slutskede. Aptiten kan också öka genom en god symtomkon-
troll, av exempelvis muntorrhet, illamående och smärta.

När den sjukes ork och lust till mat minskar eller upphör kan det vara 
svårt för närstående att hantera situationen. Ibland kan det också vara ett 
aktivt val som den döende har gjort. Närstående kan uppleva maktlöshet 
och hjälplöshet när den döende inte längre kan äta eller dricka själv. Det 
kan också vara en källa till konflikt mellan den döende och närstående. 
Närstående kan i all välmening på olika sätt försöka få patienten att äta 
och dricka, något som kan upplevas som stressande. Ibland har närstå-
ende svårt att acceptera att den sjuke inte får dropp. Det finns vissa risker 
med vätska eller näring via dropp eller sond i livets slut, exempelvis illa-
mående och rosslig andning. Det förlänger inte heller livet.

TIPS OCH RÅD FÖR VÄTSKA OCH MAT I  LIVETS SLUT
• Undvik att servera fet och proteinrik mat eftersom det kan ge illamående. 

Servera klara drycker.
• Lägg upp maten aptitligt. Servera mindre portioner på en mindre tallrik.
• För att underlätta kan olika ätstödjande åtgärder behövas, som ätredskap, 

pipmugg, sugrör, matningshjälp och bekväm sittställning.
• Tänk på att det alltid är personen själv som ska bestämma om, när, vad, var 

och hur mycket han eller hon vill äta [54].

TÄNK PÅ
Att alltid föra ett kontinuerligt 
samtal med närstående om 
hur mycket de vill vara delak-
tiga i den döendes symtom-
lindring. För en del kan det 
betyda mycket att hjälpa till i 
den praktiska omvårdnaden, 
medan andra vill överlämna 
det helt till personalen. Det 
kan också variera över tid.
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Maten har sociala, kulturella och emotionella dimensioner även i livets slut. Tänk på att också duka för ögat.

”Man dör inte för att man 
slutar äta, man slutar äta för 
att man skall dö.” 

Sokrates, grekisk filosof

FALLBESKRIVNING
 Sabina är 86 år och bor på ett särskilt boende. Sabina har tjocktarmscancer 

som hon opererats för, men behandlingen har inte lyckats. Hon har sedan två 
veckor tillbaka fått palliativ vård och omsorg. Hon har en stor familj som näs-
tan dagligen kommer på besök. De tar ofta med mat och bakverk från Sabinas 
ursprungsland. Sabina har alltid varit en generös person som älskat att baka 
och	laga	mat	åt	sin	stora	familj.	Det	har	hänt	flera	gånger	att	Sabina	har	mått	
dåligt och kräkts efter att familjen har lämnat henne. Hon berättar för perso-
nalen att hon har svårt att tacka nej till de godsaker familjen tar med sig, även 
om hon ibland skulle vilja. Det är ju ett tecken på deras omtanke, säger hon.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera matens och måltidens sociala, kulturella och emotionella  betydelse 

i livets slut. Varför tror du att Sabina resonerar som hon gör? 
• Skulle personalen kunna underlätta för Sabina på något sätt? I så fall hur?
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PRAKTISK ÖVNING
• Gå tillsammans igenom 

de skriftliga rutiner som 
finns	för	symtomlindring	
i livets slutskede på er 
arbetsplats. Diskutera om 
rutinerna överensstämmer 
med det ni har lärt er. Är 
rutinerna kända? Behöver 
de ändras? Behöver det 
skapas nya?

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Kapitel 13–19 i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–
2014. Finns att ladda ner på www.skl.se.

Kapitel 25–26, 32, 34, 36, 40 i Palliativ medicin och vård med 
Peter Strang och Barbro Beck-Friis som redaktörer. Stockholm: 
Liber, 2012. 

Kortdokument Munvård sista veckan framtaget av Svenska 
 palliativregistret. Finns att ladda ner på www.palliativ.se.

Trycksår – åtgärder för att förebygga. Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2011. Finns att ladda ner på www.skl.se.

Sidorna 169–175 i Näring för god vård och omsorg – en vägled-
ning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen, 
2011. Finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se. 

Förstoppning hos patienter i palliativ vård av Maria Friedrischen. 
Vårdalinstitutets tematiska rum: Palliativ vård och omsorg, 2011. 
Finns att ladda ner på www.vardalinstitutet.net.
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Klicka på fakta och råd/smärta och värk.
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TEMA 5

Första hörnstenen: psykiska, 
sociala och andliga/existentiella 
aspekter i livets slut

Psykiska

Sociala

Existentiella
och andliga

Fysiska

Symtomlindringens 
olika dimensioner.
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I LIVETS SLUTSKEDE kan den döende uppleva känslor av sorg, ledsam-
het, förtvivlan, ångest, oro, förlust och ensamhet. Den första palliativa 
hörnstenen – symtomlindring – handlar inte enbart om fysiska symtom. 
De  psykiska, sociala och andliga/existentiella aspekterna är minst lika vik-
tiga för välbefinnande och livskvalitet i livets slut. Dessa aspekter behand-
las i detta tema.

Oro och ångest
Källor: [2,59-60]

Oro och ångest kan drabba oss alla någon gång i livet och är då en nor-
mal reaktion på en viss situation eller händelse. Ångest kan beskrivas som 
en känsla av rädsla, stark oro eller skräck. Ofta finns det ingen tydlig 
orsak till varför man känner ångest. Men det kan vara en reaktion på att 
individen upplever ett hot mot viktiga värden för sin existens, så som liv, 
frihet, självständighet eller relationer. Oro och ångest kan ge kroppsliga 
symtom, som exempelvis snabbare andning, puls- och blodtrycksökning, 
insomningssvårigheter, darrningar eller svettningar. För personer vid livets 
slut kan oro och ångest ha såväl fysiska som psykologiska orsaker:

Fysiska orsaker – exempelvis plågsamma kroppsliga symtom som smär-
ta, illamående, andnöd eller förstoppning. Depression och demens-
sjukdomar kan också orsaka oro och ångest.

Psykologiska orsaker – exempelvis rädsla för svåra plågor och en 
smärtsam död, ökat beroende av andra och känslor av meningslöshet 
och passivitet i vardagen, sorg över att behöva skiljas från personer och 
ting, rädsla för separationer och död, oro över familj och vänner eller 
grubblerier över saker som hänt i livet.

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 5 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om  psykiska, 
sociala och andliga/existen-
tiella  aspekter i den  palliativa 
 vården av äldre samt 
 konkreta råd och tips som 
underlag för ett förbättrings-
arbete.

Ångest: Starka känslor av oro 
där förklaringen eller orsaken 
är okänd.
Oro: Känslor av oro där 
förklaringen eller orsaken är 
känd, exempelvis oro över ett 
framtida sjukhusbesök.
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TIPS OCH RÅD VID ORO OCH ÅNGEST
• Samtal kan hjälpa mot oro och ångest. Tänk på att uppmuntra och öppna 
upp	för	samtal.	Ibland	kan	äldre	uppleva	att	det	inte	finns	tid	för	att	samtala	
om sina känslor och bekymmer. Att sätta sig ner en stund och fråga hur det 
är	kan	betyda	mycket	för	välbefinnandet.

• En lugn, trygg och behaglig miljö runt den svårt sjuke kan hjälpa. Fråga om 
personen upplever ljud, dofter och ljus som behagligt. Det kan exempelvis 
vara lugnande att lyssna på sin favoritmusik eller vila ögonen på en vacker 
tavla. 

• Distraktion eller miljöombyte kan lindra för stunden, exempelvis en kort pro-
menad, titta i fotoalbum, högläsning, titta på tv, lyssna på radio eller musik.

• Kroppslig beröring och närvaro har en avslappnande effekt. Att smörja hän-
der och fötter, ge en lugn och mjuk massage eller hålla handen kan minska 
oron	och	öka	välbefinnandet.

• Oro och ångest kan också behöva behandlas med läkemedel [2,61].

Distraktion eller 
miljöombyte 
kan lindra oro 
och ångest för 
stunden.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka arbetssätt 

ni använder er av för att 
hjälpa svårt sjuka äldre 
med oro och ångest. Vad 
kan förbättras?

• Ge gärna ett exempel 
på en situation när det 
var särskilt svårt att 
lindra personens oro och 
ångest. Vad hände? Hur 
gjorde du? Kunde du gjort 
 annorlunda?



65

Depression
Källor: [60, 62-63]

Ibland kan man drabbas av depression när man har en livshotande sjuk-
dom eller befinner sig i livets slut. Det kan finnas många orsaker, som oro 
över att lämna sina närstående, att behöva möta sin egen dödlighet, att 
inte ha möjlighet till den framtid man hade planerat eller starka känslor 
av ånger över händelser i livet. Det finns också en stark koppling mellan 
depression och andra vanliga symtom, som smärta och trötthet. Vanliga 
symtom på depression är:

• nedstämdhet

• minskad aptit och vikt

• sömnstörningar

• ängslan och oro

• att tidigare intressen förlorar sin mening

• oförmåga att ta itu med vardagliga sysslor

• känslor av misslyckande och otillräcklighet

• minskad livslust och självmordstankar

Symtomen hos yngre och äldre kan skilja sig åt vid depression. Det är 
vanligt att äldre också får kroppsliga symtom vid depression, exempelvis: 

• huvudvärk

• hjärtklappning, ont i hjärtat

• smärtor i kroppen, i leder, muskler

• öronsusningar, tinnitus

Ibland kan det vara svårt att urskilja om symtom som exempelvis ned-
stämdhet, minskad aptit, ängslan och oro, faktiskt beror på en depression, 
sjukdomsförloppet, läkemedelsbehandling eller den normala rädslan och 
oron som kan finnas hos svårt sjuka. Oavsett är det viktigt att vara upp-
märksam på symtomen. Studier visar att depression inte alltid upptäcks 
eller behandlas i den palliativa vården. Det krävs en höjd medvetenhet, 
tidig upptäckt och diagnos för att kunna förbättra livskvaliteten för den 
svårt sjuke.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni idag 

 arbetar med att upp-
märksamma psykiska 
symtom som oro, ångest 
och  depression. Vad kan 
förbättras?

TÄNK PÅ 
Undersköterskan har en 
viktig roll att uppmärksamma 
symtom vid depression. 
 Kontakta sjuksköterskan om 
du misstänker depression.
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Sociala förluster och behov
Källor: [10,64-65]

Den sociala dimensionen handlar om åldrandet och sjukdomens betydelse 
för individen, relationen till andra och till samhället. Att åldras och att 
vara svårt sjuk innebär en rad förändringar som kan påverka det  sociala 
sammanhanget. Förlusten av kroppsliga funktioner och hälsa gör att 
fysis ka symtom som smärta, svaghet och trötthet blir ett normalt tillstånd 
i vardagen. Den dagliga omvårdnaden tar mycket av tiden och orken. Att 
vara gammal och sjuk blir på så sätt en del av identiteten. 

Ytterligare en förändring är det ökade beroendet av andra. Den äldre 
behöver ofta hjälp av vård- och omsorgspersonal eller närstående för att 
klara av sin vardag. Det kan också innebära nya sociala sammanhang som 
att flytta in på särskilt boende eller få hjälp i hemmet, vilket kan innebära 
en stor omställning från hur man tidigare levt sitt liv. 

Samtidigt har många äldres sociala nätverk minskat genom att släkt 
och vänner har avlidit eller själva blivit äldre och sjuka. Forskning tyder 
på att familjerelationer, sociala kontakter och aktiviteter påverkar livs-
kvaliteten positivt även i hög ålder. Besök, telefonsamtal eller att få histo-
rier återberättade från närstående betyder mycket. För äldre som saknar 
närstående kan vård- och omsorgspersonal bli extra viktiga personer för 
att känna sig som en del av ett socialt sammanhang.

I livets slutskede kan hälsoproblem och besvär innebära att livsvärlden 
begränsas. I den allra sista fasen, då den äldre själv slutligen är sänglig-
gande, kan livsvärlden vara begränsad till rummet där sängen står. Forsk-
ning visar att när äldre själva berättar om den sista tiden i livet framhåller 
de att vissa saker är viktigare än andra och att följande aspekter kan bidra 
till ett gott liv:

Att bibehålla sin värdighet – exempelvis genom att framställa sig själv 
som friskare än man är kan man bevara sin självbild och skydda andra 
i sin närhet.

Att kunna njuta av små ting i livet – eftersom sjukdomar och andra be-
svär begränsar vardagen blir de små sakerna allt viktigare att ta tillvara 
på och njuta av.

Att känna sig som hemma – exempelvis att vara bland välkända saker 
och att bibehålla tidigare rutiner.

Att vara beroende av andra och att vara tvungen att anpassa sig – ex-

Välbefinnande
Inbjuden till söndagskaffe
hos barn och barnbarn.
Känner mig presentabel:
fått duscha, klippa håret
ren skjorta, nystruken.
Sådant är livet nu
Små saker – stor betydelse.
(Thoursie, 2009)
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empelvis känslan av att vara utelämnad till personal eller närstående 
för hjälp eller att känna sig som en belastning för andra. Samtidigt är 
det en trygghet att veta att man får hjälp när man behöver.

Att fortfarande vara viktig för andra – exempelvis att få vara i ett  socialt 
sammanhang och känna sig betydelsefull. Genom besök, telefonsamtal 
eller att få händelser berättade för sig av närstående ökar välbefinnan-
det.

Att avsluta livet och möta döden – exempelvis att få möjlighet att sum-
mera sin livshistoria och reflektera över både det som varit bra och 
dåligt i livet. Möjligheten att göra ett bokslut över sitt liv kan ge lugn 
och öka välbefinnandet.

Att kunna njuta av små ting i livet har visat sig vara viktigt för ett gott liv för 
äldre. Kanske kan det handla om att få klappa och känna en katts närhet eller 
att njuta av en måltid tillsammans med nära och kära.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera om det kan 
	finnas	andra	aspekter	som	
också kan vara viktiga för 
ett gott liv för äldre. Vad 
skulle det kunna vara?

• Diskutera hur ni idag 
 arbetar med att stötta 
den svårt sjuka äldre och 
närstående att bevara det 
sociala sammanhanget? 
Vad kan förbättras?



68

Existentiella och andliga behov
Källor: [66-67]

Närheten till döden kan väcka frågor och funderingar av existentiell, and-
lig och religiös karaktär. Existentiella frågor innefattar de livsfrågor som 
tillhör människans grundläggande livsvillkor, där frihet, mening, ensam-
het och döden är centrala begrepp. Vanliga funderingar hos både yngre 
och äldre är: Varför just jag? Varför just nu? Vad är meningen med allt? 

Rädslan för och funderingar kring döden kan se olika ut och man bru-
kar skilja mellan döendet som process, händelsen död och tillståndet död. 
Det kan vara vägen, väntan och lidandet fram till döden som skrämmer 
eller själva dödsögonblicket, det sista andetaget. Eller så är det kanske 
funderingar om vad som händer efter döden som dyker upp. Finns det en 
fortsättning på livet efter döden eller finns det ingenting?

Andlighet kan betyda olika saker för olika personer. Andliga frågor 
kan sägas handla om våra behov av en högre mening i livet, relationen 
till sig själv och till andra. Ett annat centralt begrepp är transcendens som 
innebär tron på eller sökandet efter något större än en själv. Det kan vara 
gud, men behöver inte vara det. Det kan också vara en högre makt, en 
kraftkälla eller världsalltet.

Andliga och existentiella frågor är något som är centralt för alla män-
niskor, oavsett om du är djupt troende eller inte tror på någon gud alls. 
Dessa frågor brukar därför skiljas från religiösa trosföreställningar. I en 
religion finns en tydligt uttalad tro, en högre makt med en eller flera gudar, 
traditioner, ritualer, gudstjänster och sociala ramar. Andlighet, existentia-
lism och religion flyter in i varandra men kan sammanfattas var för sig i 
några viktiga begrepp:

EXISTENTIELLA FRÅGOR ANDLIGA FRÅGOR RELIGIÖSA FRÅGOR

Frihet Mening/transcendens Gud

Ensamhet Högre makt/kraftkälla Tillbedjan

Mening/meningslöshet Relationer Ritualer

Ansvar Sociala manifestationer [67]

Döden

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Vilka frågor kan uppstå hos 

äldre i livets slut? Ge gärna 
exempel.

• Diskutera skillnaderna 
 mellan existentiella, and-
liga och religiösa frågor.

• Vad tror du är anledningen 
till att dessa frågor kan 
väckas i livets slut?

TIPS
Bjud gärna in en religiös tros-
företrädare, som exempelvis 
diakon eller diakonissa, för 
att samtala om vilka existen-
tiella och andliga behov och 
frågor som kan uppstå i livets 
slut.
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Att möta andliga, existentiella och religiösa frågor
Källor: [66,68-69]

Vård- och omsorgspersonal kan i sitt möte med svårt sjuka äldre få ta del 
av många frågor som den äldre bär på. Men i praktiken kan det finnas 
många hinder för vård- och omsorgspersonal att våga samtala om och 
möta andliga, existentiella och religiösa frågor. Det kan exempelvis bero 
på:

• Brist på tid.

• Rädsla för att inte kunna svara på eller lösa frågorna, stress eller 
känslor av otillräcklighet i samband med detta.

• Osäkerhet inför om man har rätt att ”lägga sig i” eftersom man upp-
fattar andliga/existentiella frågor som personens privata angelägen-
het.

• Osäkerhet inför sin egen andlighet eller svårigheter att separera 
 andliga och religiösa behov.

• Svårigheter att hitta det rätta tillfället att lyfta frågorna.

• Det väcker frågor om ens eget döende och död. Att inte fråga och att 
distansera sig är ett sätt att skydda sig själv i sitt arbete. 

För att kunna möta andliga och existentiella behov är det viktigt att våga 
lyssna och att inte stänga ute svåra frågor, tankar och funderingar som 
den svårt sjuke har. Men det är minst lika viktigt att också få prata om 
livet. Genom att tala om det som varit blir döden också en naturlig del i 
samtalet. Empati, medmänsklighet och respekt är nyckelord i mötet. Att 
möta existentiella och andliga behov kan handla om att:

Lyssna – att lyssna aktivt på frågor om rättvisa, ångest, livet och döden. 
Tänk på att du inte behöver komma med färdiga svar, inte värdera eller 
komma med lösningar. Ofta hjälper det att personen själv får sätta ord 
på sin oro, tankar och farhågor. 

Vara närvarande – fokusera på personen du har framför dig och skjut 
bort andra tankar om exempelvis nästa uppgift du har framför dig. 

Bekräfta – att låta personen känna sig accepterad för den hon eller han 
är. Acceptera personens känsloläge, självuppfattning och världsbild så 
långt det går. Det är inte din uppfattning om en viss situation eller hän-
delse som ska bekräftas, utan personens egna upplevelse.

Ge möjlighet att sammanfatta livet – att låta personen berätta om det 

Väntan
Jag försjunker lätt i tankar
och sysslolöshet. Allt medan
molnen drar förbi mitt köksfönster.
Det kvarglömda fruktträdet
redan i början av juli
fått gröna små äpplekart, 
i rader täcker de grenarna.
– Vad väntar jag på?
Vad väntar mig?
(Thoursie, 2009)

TÄNK PÅ
Ibland har den döende ett 
fördjupat behov av samtal. 
Då är andra yrkesgrupper, 
som exempelvis religiösa 
 trosföreträdare eller kurato-
rer, en viktig resurs för att 
möta och samtala om andliga 
och  existentiella behov.
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som varit bra och mindre bra i livet. Det kan hjälpa att se på fotografier, 
lyssna till vad som varit eller prata om barnbarnens framtidsplaner.

ATT MÖTA SVÅRA FRÅGOR
 Som omsorgspersonal får man ofta andliga och existentiella frågor som det 

kan kännas svårt att möta. Ska jag dö nu? Hur känns det att dö? Vad händer 
när jag dör? Ett sätt att möta personens funderingar kan vara att vända till-
baka med frågan. Vad tror du? Hur tror du själv att det känns? Vad tror du själv 
händer? Det är kanske inte svar i första hand den äldre vill ha, utan snarare 
någon som tar sig tid, sätter sig ner, är närvarande och lyssnar en stund.

Om hoppets betydelse
Källor: [70-72]

Hopp är en viktig mekanism för svårt sjuka som kan vara till hjälp för 
att hantera och förhålla sig till sin sjukdom, döende och död. Det är en 
dynamisk upplevelse som är central för såväl ett meningsfullt liv som en 
värdig död. Hoppets innebörd kan vara olika för yngre, vuxna eller äldre 
och kan ändras under sjukdomsförloppet, över tid och i olika situationer.

För personer som är drabbade av en långvarig och allvarlig sjukdom 
kan hoppet ofta vara en önskan om att bli frisk eller att hälsan förbättras. 
Men för döende personer kan hoppet också vara något annat: en önskan 
om att inte behöva lida, att få vara smärtfri, att kunna leva en dag i taget, 
att få en fridfull död, ett liv efter detta eller ett långt och lyckligt liv för 
sina närstående när man själv inte längre finns kvar.

Att känna hopp hänger nära ihop med att bevara en meningsfull var-
dag. Det kan handla om små saker som att ta en kort promenad, genom-
föra vardagliga sysslor eller delta i olika aktiviteter. Att kommunicera med 
sin familj, vänner och vård- och omsorgspersonal om praktiska saker, 
känslor och svåra frågor kan också ge en känsla av hopp. För äldre kan 
det vara viktigt att känna att man lämnar ett arv efter sig och ha känslan 
av att ha åstadkommit något bra i sitt liv, kanske kopplat till familjelivet 
eller yrkeskarriären. 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni idag möter 

äldres andliga och existen-
tiella behov i den palliativa 
vården. Vad kan vara svårt 
i det mötet? Finns det 
andra resurser tillgängliga 
och hur används dessa? 
Vad kan bli bättre?

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera betydelsen 

av hopp i livets slut. Ge 
gärna exempel utifrån egna 
 erfarenheter.

• Hur kan du/ni arbeta 
med att stötta den äldre 
att känna och bevara sitt 
hopp? Vad kan bli bättre?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Hur kan personalen kommunicera med patienter om existen-
tiella frågor? av Susann Strang. Vårdalinstitutets tematiska rum: 
 Palliativ vård och omsorg, 2011. Finns att ladda ner på 
www.vardalinstitutet.net.

Existentiella frågor i palliativ vård av Ingrid Ågren Bolmsjö. 
 Vårdalinstitutets tematiska rum: Palliativ vård och omsorg, 2007. 
Finns att ladda ner på www.vardalinstitutet.net.

Kapitel 8 och 15 i Palliativ medicin och vård med Peter Strang och 
Barbro Beck-Friis som redaktörer. Stockholm: Liber, 2012.

Kapitel 4 God vård i livets slut – en kunskapsöversikt om vård 
och omsorg av äldre. Socialstyrelsen, 2004. Finns att ladda ner på 
www.socialstyrelsen.se.

Äldre personers sista tid i livet. Livskvalitet, vård och omsorg 
och närståendes situation av Magdalena Andersson. Akademisk 
avhandling. Lunds Universitet, 2007. Finns att ladda ner på 
www.lu.se.

www.1177.se. 
Klicka på psykiska sjukdomar/depression.
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Mina anteckningssidor
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TEMA 6

Andra hörnstenen: 
kommunikation 
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KOMMUNIKATION ÄR den andra palliativa hörnstenen. En god kommu-
nikation är grundläggande inom all vård och omsorg. Kommunikation 
– eller brist på kommunikation – orsakar risker och gör till och med att 
patienter skadas varje år [73]. En god kommunikation i den palliativa 
vården bidrar till trygghet och delaktighet för den svårt sjuke och hans el-
ler hennes närstående. Hur kommunikationen fungerar kan bli avgörande 
för hur den sista tiden gestaltar sig för den döende och närstående [16]. 
Detta tema handlar om kommunikationen med den svårt sjuke äldre, med 
närstående och mellan vård- och omsorgspersonal.

Vad är kommunikation?
Källor: [60,74]

Kommunikation är ett av de viktigaste redskap människor har i mötet 
med varandra. Kommunikation skapar kontakt, möten och relationer 
mellan människor i de olika nätverk som vi ingår i, som vänner, familj och 
arbetsplats. En god kommunikation är en förutsättning för att må bra, 
känna sig förstådd och lyssnad till. Kommunikationsproblem kan  istället 
skapa konflikter och känslor av att vara missförstådd och förbisedd.

Det behövs minst två personer för att kommunicera: en sändare av 
budskapet och en mottagare som lyssnar och ger återkoppling. Kommu-
nikation är något som sker lika mycket hos den som talar som hos den 
som lyssnar. Det finns två typer av kommunikation som skiljer sig åt med 
avseende på samspelet mellan mottagare och sändare:

Envägskommunikation – innebär att kommunikationen är enkelriktad. 
Den ena parten talar medan den andra parten lyssnar. 

Tvåvägskommunikation – innebär att kommunikationen går lika myck-
et i båda riktningarna. Båda parter turas om att lyssna och tala med 
varandra. 

Kommunikation har alltid två sidor: vad som kommuniceras, exempelvis 
ord och meningar och hur det kommuniceras, exempelvis genom kropps-
språk. Skillnaden mellan vad och hur brukar benämnas som verbal och 
icke-verbal kommunikation.

Verbal kommunikation – det vill säga det sagda ordet, samtalet, fakta, 
information, åsikter med mera. 

Icke-verbal kommunikation – det vill säga kroppsspråket som ansikts-
uttryck, mimik, ögon- och kroppskontakt. 

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 6 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om möjligheter 
och hinder för en god kom-
munikation i palliativ vård 
samt redskap för att utveckla 
 kommunikationen med den 
äldre, med närstående och 
mellan personal.

VISSTE DU?
Ordet kommunikation 
kommer från latinets 
 communicare som betyder 
dela med någon eller göra 
något gemensamt [60].
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Vi tror ofta att den verbala kommunikationen och innehållet i det vi säger 
är viktigast, men i själva verket utgör kroppspråket mer än hälften av vår 
kommunikation. Med hjälp av kroppsspråket signalerar vi olika känslo-
tillstånd som förstärker eller motsäger det som vi uttrycker med ord. En 
rynkad panna, en hopsnörd mun och en arg blick är exempelvis ett tydligt 
tecken på ilska och irritation. Dessa signaler kan betyda mer än de ord 
som personen uttalar.

FALLBESKRIVNING
 Arne, 84 år, bor på ett särskilt boende. Han är svårt sjuk och sängliggande. 

Arne funderar mycket över hur det ska gå för hans barnbarn Gustav som just 
nu har det struligt i sitt liv. Han känner sig ensam och skulle gärna vilja prata 
med någon om sin oro. Arne har dessutom smärtor i rygg och nacke som alltid 
blir värre framåt kvällen.

 Ikväll arbetar Anna. Hon ska snart servera kvällsmat till de boende. Hon kän-
ner sig ganska stressad. En annan boende har varit orolig och trillat tidigare 
under kvällen. Anna knackar snabbt på dörren till Arnes rum och går in med 
bestämda steg. Hon lutar sig över sängen och säger: ”Du vill väl ha kaffe och 
smörgås som vanligt Arne?”. På väg ut vänder sig Anna halvt om i dörren med 
ryggen mot Arne och ropar: ”Det var inget annat du ville, Arne?”. Arne svarar: 
”Nej tack, det är bra så”.

 Nästa kväll arbetar Hannes. Han knackar först på dörren och inväntar Arnes 
”Stig på”. Hannes sätter sig på fotkanten av sängen i ögonhöjd med Arne och 
börjar småprata. De pratar om vädret och hur de gröna löven på träden är ett 
tydligt vårtecken. Efter några minuter frågar Hannes: ”Vad skulle du vilja ha till 
kvällsmat? Arne svarar: ”Ikväll är jag nog sugen på gröt, tack”. Hannes tycker 
Arne ser ledsen ut. Han lägger sin hand över Arnes och frågar: ”Är det något 
annat, Arne?”. Arne börjar berätta om sin oro för Gustav. Han berättar också 
att han har väldigt ont i rygg och nacke och ber Hannes om att få något mot 
smärtan.

DISKUTERA OCH REFLEKTERA
• Diskutera utifrån Annas och Hannes agerande hur mötet kunde bli så an-

norlunda. Vilken betydelse hade den verbala kommunikationen? Den icke-
verbala?

• Diskutera hur du själv använder kroppsspråket i kommunikationen med 
den äldre. Och hur kan den äldres kroppspråk hjälpa dig att uppfatta olika 
behov? Ge gärna exempel.



77

Kommunikationsbarriärer i vård och omsorg
Källa: [75]

Kommunikation inom vård och omsorg har en speciell karaktär. I  mötet 
mellan vård- och omsorgspersonal, patient och närstående finns det 
 speciella omständigheter som påverkar kommunikationen. Det beror på 
att relationen alltid är ojämlik, där patient och närstående är i underläge. 
Därför är det bra att vara medveten om att det finns vissa kommunika-
tionsbarriärer som försvårar samtalet med patient och närstående:

Institutionsbarriären – mötet sker ofta i en vårdmiljö som kan kännas 
främmande, ovan och otrygg för patient och närstående. 

Känslobarriären – oro och rädsla kan göra det svårt för patient och 
närstående att ta in information. 

Kunskapsbarriären – patient och närstående har inte samma kunskap 
som vård- och omsorgspersonal om exempelvis sjukdomar och organi-
sering av vården.

Rollbarriären – patienten är i beroendeställning och kan därför känna 
sig i underläge i förhållande till vård- och omsorgspersonal.

Förståelsebarriären – fackspråk eller medicinska termer kan vara svåra 
att förstå för patient och närstående.

Språk- eller kulturbarriären – patientens kommunikation med vårdper-
sonal kan försvåras av språksvårigheter. Talar man inte samma språk 
kan en professionell tolk behövas.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur du  påverkas 

i mötet med äldre och 
närstående av dessa 
 kommunikationsbarriärer. 
Ge gärna exempel.

• Hur kan du hjälpa till för 
att överbrygga kommunika-
tionsbarriärerna?

FALLBESKRIVNING
 Adira, 68 år, är svårt sjuk i demens och börjar närma sig livets slut. Hon har tidigare talat svenska men i 

och med demenssjukdomen har hon gått tillbaka till sitt ursprungsspråk arabiska. Personalen har svårt 
att kommunicera med Adira och därför hjälper hennes familj till med att tolka. Ibland upplever persona-
len att Adira inte berättar om sin oro och ångest för sina närstående. De önskar att de kunde tala direkt 
med henne. Ibland får de också känslan av att de närstående inte förmedlar exakt vad Adira själv säger.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
•	Vad	kan	det	finnas	för	anledning	till	att	personalen	upplever	att	Adira	inte	berättar	om	sin	oro	för	närstå-

ende eller att de närstående inte berättar allt för personalen?
• Hur kan personalen göra för att förbättra kommunikationen med Adira?
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur kommunika-

tionen mellan den döende, 
närstående och personal 
kan se ut. Kan du känna 
igen de olika insiktsnivå-
erna? Ge gärna exempel.

• Diskutera vad som är 
 viktigt för en öppen 
 kommunikation med den 
äldre och närstående.

Det fördolda
Strängt förbjudet för personalen
tala om de gamlas sjukdomar.
Stor tystnad också bland de gamla
om vad de uträttat här i livet.
Sålunda förtigs allt som är mest väsentligt:
arbetet som utförts,
sjukdomen som plågar.
Tystnad. Sänkta huvuden i salen.

(Thoursie, 2009)

Kommunikation med den döende
Källor: [2, 16]

Kommunikation och information är en förutsättning för den svårt sjuke 
äldres delaktighet i sin vård och omsorg. Både äldre och yngre människor 
har ett behov av att vara delaktiga i beslut som rör det egna livet. En 
 öppen kommunikation ger också den äldre en möjlighet att förbereda sig 
inför döden och ta tillvara på den tid som är kvar. Inom forskning talar 
man ibland om olika insiktsnivåer för att beskriva hur kommunikationen 
mellan den döende, närstående och vård- och omsorgspersonal kan se ut:

Sluten insikt – innebär att någon av de berörda, oftast personalen, har 
kunskap om den äldres tillstånd som den äldre själv inte har fått ta del 
av.

Misstänksamhet – innebär att den äldre har börjat misstänka att hon 
eller han snart ska dö. I vissa fall kan personal och närstående ha kom-
mit överens om att inte berätta för den äldre. Den äldre kan också miss-
tänka att personal och närstående vet något hon eller han inte själv vet. 

Ömsesidig föreställning – innebär att både den äldre, närstående och 
personal vet att den äldre snart ska dö, men låtsas inte om det och för-
söker att leva som vanligt.

Öppen insikt – innebär att alla är införstådda med att den äldre snart 
ska dö och handlar utifrån detta, exempelvis pratar om gamla minnen, 
tar avsked, gör något roligt tillsammans eller förbereder begravningen.

En öppen insikt – där samtliga är införstådda med att den äldre ska dö och 
handlar utifrån detta – kan låta eftersträvansvärt. Samtidigt får man inte 
glömma att kommunikationen med den döende ska präglas av lyhördhet 
inför individuella behov och respekt för individens integritet. Det finns 
äldre som av olika orsaker inte vill, kan eller orkar tala om så svåra saker 
som att man är på väg att dö, varken med personal eller med närstående. 
Det behöver nödvändigtvis inte innebära att man inte är medveten om sitt 
tillstånd eller att man förnekar sitt döende. Samtidigt har den äldre, om 
den så önskar, alltid rätt att bli informerad om sitt sjukdomstillstånd. Det 
är därför viktigt att föra en kontinuerlig dialog med den äldre om vad den 
önskar veta/inte veta eftersom detta kan förändras över tid. 
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur närståendes 

behov av kommunikation 
och information tillgodoses 
idag. Ge gärna exempel.

• Vad kan förbättras?

Kommunikation med närstående
Källa: [16]

Många närstående vill vara delaktiga i vården och omsorgen av den svårt 
sjuke. Delaktighet betyder mycket mer än att hjälpa till i den praktiska 
omvårdnaden. Delaktighet handlar både om att veta och att vara. Att veta 
innebär att närstående får tillgång till kunskap och information under 
sjukdomstiden och om dödsprocessen. Att vara innebär att närstående 
har möjlighet att vara närvarande och vid den äldres sida i slutet av livet 
fram till döden. Kommunikation och information underlättar alltså för 
närståendes delaktighet. Studier visar att närståendes behov av kommuni-
kation kan gälla många olika frågor, exempelvis praktiska, känslomässiga 
och existentiella. Det kan handla om att:

• Få information om den äldres tillstånd.

• Kunna prata om sin rädsla och oro med personal.

• Veta att den äldre är fri från smärta och andra symtom.

• Veta att personalen bryr sig om dem och finns där för att hjälpa.

FALLBESKRIVNING
 Sven är 72 år och har svår hjärtsvikt. Han vårdas i hemmet och har ett stort 

nätverk med släkt och vänner som omger honom. Han känner sig trött, orkes-
lös och har känslan av att livet börjar närma sig sitt slut. Närstående försöker 
på olika sätt prata med Sven om att allt kommer att bli bra, att det fortfarande 
finns	hopp	om	att	han	ska	bli	bättre.	De	framför	också	till	personalen	att	de	
önskar att Sven inte belastas med information om sitt sjukdomstillstånd. När 
undersköterskan Fredrik ska hjälpa Sven en morgon frågar han: ”Kommer jag 
att dö snart?”.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera kommunikationen mellan Sven, närstående och personal utifrån 

de olika insiktsnivåerna. Varför tror du att närstående vill undanhålla infor-
mation från Sven? Hur bör personalen svara på närståendes önskan? Hur 
tycker du att Fredrik ska svara på Svens fråga?
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PRAKTISK ÖVNING
Rollspel kan fungera som ett 
sätt att få insikt om kom-
munikationens betydelse. 
Dela in er tre och tre. En av er 
tilldelas rollen som personal. 
Den andra tilldelas rollen som 
svårt sjuk äldre eller närstå-
ende. Den tredje intar rollen 
som observatör.

• Ta några minuter till att 
gemensamt komma över-
ens om en situation eller 
händelse där kommunika-
tionen mellan personal och 
den svårt sjuka äldre eller 
närstående kan vara svår. 
Hämta gärna inspiration 
från egna erfarenheter.

• Improvisera ett samtal 
mellan personal och den 
äldre/närstående. Använd 
er båda av rätt och fel 
frågeteknik, rätt och fel 
kroppsspråk.

• Observatören berättar hur 
han eller hon upplevde 
kommunikationen. Vad var 
bra? Vad var mindre bra?

• Upprepa, men byt nu roller 
med varandra!

• Det går också bra att bara 
låta två i gruppen genom-
föra ett rollspel. Resten 
av gruppen kan då agera 
observatörer tillsammans.

TIPS FÖR DET GODA SAMTALET
Källa: [74]

 Hur man ställer frågor är en viktig del av den verbala kommunikationen. Att 
ställa frågor på rätt sätt möjliggör att personens egna upplevelser, funderingar 
och tankar kommer fram. Tänk på att följande frågetekniker kan främja ett 
gott samtal med den svårt sjuke och närstående: 

 Öppna frågor – innebär att du ställer en fråga som inte går att besvara med ja 
eller nej, exempelvis ”Hur känns det idag?” eller ”Vad funderar du på?”. Då får 
personen själv formulera vad som är viktigt att tala om. Tänk på att det kan ta 
tid att fundera ut vad man vill säga. Ge utrymme för pauser och avbryt inte.

 Beskrivande frågor – innebär att ställa en fråga så att personen ges möjlighet 
att med egna ord beskriva en upplevelse eller situation, exempelvis ”Vill du 
beskriva din smärta?”.

 Eko-frågor – innebär att de senaste orden upprepas eller att frågan lämnas 
tillbaka så att personen ges möjlighet att utveckla sitt resonemang, exempel-
vis säger den svårt sjuke: ”… och då började jag tänka på…”, personal: ”Du 
började tänka på?”, den svårt sjuke: ”Ja, hur det kommer kännas att dö…”, 
personal: ”Hur tänker du då?”.

• Bli informerad om när den äldre är döende.

• Kunna ta avsked och att närvara då den äldre dör.

• Kunna prata med personal efter dödsfallet.

• Vårdpersonal är rättfram och ärlig när de svarar på frågor.

Det är därför viktigt att uppmärksamma närståendes behov av informa-
tion vad gäller omvårdnad, symtom och lindring och att ge dem utrymme 
för frågor och samtal. Annars kan det leda till att de närstående lämnas 
åt sina egna tolkningar, förhoppningar eller rädslor. Det gäller också att 
komma ihåg att närståendes behov kan skilja sig åt. Exempelvis vill en 
del vara närvarande i dödsögonblicket eller hjälpa till i den praktiska om-
vårdnaden, andra inte.



81

BRYTPUNKTSSAMTAL 
ÄR VIKTIGT FÖR ATT:
• Ge den äldre och när-

stående möjlighet att 
 förbereda sig inför döden 
och ta tillvara på den sista 
tiden.

• Vård- och omsorgspersonal 
ska kunna inleda palliativ 
vård och omsorg.

• Skapa samsyn mellan den 
äldre, närstående och 
 personal.

• Planera den palliativa 
 vården utifrån den äldres 
egna önskemål.

Betydelsen av brytpunktssamtal
Källor: [2,76]

En viktig del i kommunikationen med den svårt sjuke äldre och hans eller 
hennes närstående är brytpunktssamtalet. Brytpunktssamtalet ska genom-
föras när vården övergår från att vara livsförlängande till lindrande, det 
vill säga när den svårt sjuke enbart har en kort tid kvar att leva. 

Det kan vara svårt att förutsäga hur lång tid en människa har kvar 
att leva. Man kan tänka i termer av att ”döden är oundviklig inom en 
överskådlig framtid”. Det kan handla om några timmar, dagar, veckor 
eller månader beroende på situationen. Oavsett så ska den svårt sjuke och 
närstående ges möjlighet att förbereda sig. Att få information om att livet 
börjar närma sig sitt slut är centralt för att kunna planera hur man vill 
leva och ta tillvara på den sista tiden.

Ett brytpunktssamtal ska genomföras av behandlingsansvarig läkare, 
men gärna i samarbete med ansvarig sjuksköterska. Närstående kan vara 
med vid samtalet om den svårt sjuke önskar det. Om personen har svårt 
att ta emot information, exempelvis på grund av sänkt medvetandetill-
stånd, förvirring eller annat, så kan samtalet hållas med närstående.

VANLIGA FALLGROPAR
Källa: [74]

	 Det	finns	också	fel	sätt	att	ställa	frågor.	Tänk	på	att	undvika	följande	frågetek-
niker i mötet med den svårt sjuke och närstående [74]:

 Ledande frågor – innebär att ställa en fråga där svaret redan är givet, exem-
pelvis: ”Visst blev smärtan bättre nu när du har fått din medicin?”. Det blir 
svårt att svara nej på frågan, när personen som frågar förväntar sig ett ja. 

 Dubbla frågor –	 innebär	 att	 ställa	 flera	 frågor	 på	en	och	 samma	gång,	 ex-
empelvis: ”Hur känns det nu efter medicinen, gick det bra att svälja, gör det 
fortfarande ont?”. Risken är att personen bara uppfattar den sista frågan. Det 
är därför viktigt att ta en fråga i taget och få den besvarad.

 Påståenden – innebär att istället för att fråga konstaterar man ett faktum, 
exem pelvis: ”Du ser inte ut att ha så ont längre”. Genom sådana påståenden 
finns	det	en	 risk	att	personen	 tar	den	 lättaste	vägen	ut	och	nickar	 instäm-
mande.
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FALLBESKRIVNING
 Einar, 78 år, lider av prostatacancer. Han har vårdats i hemmet med stöd och 

hjälp från sin hustru Anna, sina två barn Peter och Magnus och med hem-
tjänstinsatser. Den senaste tiden har Einar blivit allt sämre. Han har åkt in och 
ut	på	sjukhus	flera	gånger.	Efter	det	sista	sjukhusbesöket	kommer	han	till	ett	
korttidsboende i kommunen. Där förstår personalen att Einar inte har långt 
kvar att leva. För att göra det så bra som möjligt för Einar vid livets slut vill 
personalen	inleda	palliativ	vård	och	omsorg.	I	journalen	från	sjukhuset	finns	
inte något brytpunktssamtal dokumenterat. I samtal med Einar och hans när-
stående framkommer det att de förväntar sig att Einar snart ska bli bättre. De 
verkar ha uppfattningen att efter några dagars vila, omvårdnad och rehabilite-
ring på korttidsboendet kan Einar snart vara tillbaka i hemmet.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera på vilket sätt ett brytpunktssamtal skulle ha underlättat för Einar, 

närstående och personal. 
• Är det en situation du känner igen? Ge gärna andra exempel.

Under samtalet ska det framgå att personen nu befinner sig i livets 
slutskede och att vården går från att vara livsförlängande till lindrande. 
Man bör också fråga efter den svårt sjukes egna funderingar och tankar 
kring sin sjukdom och vilka önskemål man har när det gäller den fortsatta 
vården och omsorgen. Det kan handla om frågor som rör vård- och om-
sorgspersonalens agerande vid försämringar. Vill man åka in till sjukhus 
eller stanna i hemmet? Vart vill man dö? Och vem ska man kontakta när 
döden närmar sig?

Eftersom det kan vara svårt att ta in all information vid ett och samma 
tillfälle kan det behövas flera samtal. Samtalets innehåll och konsekvenser 
ska dokumenteras i journaltext och kommuniceras vidare i vårdkedjan. 
Brytpunktssamtalet är inte bara viktigt för den svårt sjuke och närstå-
ende. Det är en förutsättning för att vård- och omsorgspersonalen runt 
den sjuke ska inleda den palliativa vården. Det gör också att den sjuke, 
närstående och personal har samma bild av situationen. Det finns då möj-
lighet att fokusera på patientens symtomlindring och livskvalitet.
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Kommunikation i vårdkedjan
Källor: [77-78]

I det palliativa skedet finns det många som måste samarbeta runt den svårt 
sjuke äldre för att vården och omsorgen ska bli så bra som möjligt. Olika 
kunskaper och kompetenser från exempelvis undersköterska, sjuksköter-
ska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut är viktiga för helhetsbilden. 
Samtidigt kan det vara svårt att få kommunikationen att fungera i alla 
led. En av de vanligaste orsakerna till avvikelser i vården och omsorgen är 
brister i kommunikationen. Bristerna kan uppstå mellan olika personer, 
inom arbetslaget, inom och mellan professioner, mellan enheter och verk-
samheter. Det kan bero på en rad olika saker, exempelvis att:

• Begrepp används med olika betydelse vilket skapar missförstånd.

• Information prioriteras olika – det någon tycker är viktigt uppfattas 
inte som viktigt av någon annan.

• Information innehåller faktafel, är ofullständig eller missuppfattas.

• Det saknas dokumentation eller finns brister i densamma.

• Information förvanskas eller missas vid övergången mellan olika 
vårdgivare eller mellan olika arbetspass.

Ett sätt att minska riskerna för att viktig information glöms bort eller 
feltolkas är att använda sig av en systematisk metod för kommunikation. 
SBAR är ett exempel på en sådan metod. Den kan exempelvis användas 
vid överrapportering, vid kommunikation mellan medarbetare med olika 
yrkestillhörighet, vid stress, brådska och ovana situationer. SBAR står för:

• Situation

• Bakgrund

• Aktuellt tillstånd

• Rekommendation

TÄNK PÅ 
För att få en gemensam 
bild av situationen krävs att 
 kommunikationen [77]:

• Är fullständig

• Är korrekt

• Är avgränsad

• Kommer i rätt tid
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Kapitel 6 om samtalsmetodik i boken Patientundervisning med Bir-
gitta Klang Söderkvist som redaktör. Lund: Studentlitteratur, 2008.

Kortdokument Vad bör ett brytpunktssamtal innehålla och när ska 
det genomföras? framtaget av Svenska palliativregistret. Finns att 
ladda ner på www.palliativ.se.

Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal. 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2011. Finns att ladda ner på 
www.skl.se.

Mer information om SBAR finns på Sveriges Kommuner och Lands-
tings webbplats, www.skl.se, sök på SBAR i sökfältet.

Situation 
•Vad är problemet/ 
anledningen till kontakt?

EXEMPEL: ”Jag heter Kerstin och jobbar som 
undersköterska på ett särskilt boende. Jag 
ringer om Calle, 88 år, som inte längre vill 
äta eller dricka.”

Bakgrund
•Kortfattad och relevant 
 sjukhistoria för att skapa en 
gemensam helhetsbild av 
 patientens tillstånd fram tills nu.

”Calle har en demenssjukdom, men lider 
också av hjärtsvikt. Calle har bott här i några 
månader. För två veckor sedan var Calle 
inlagd på sjukhus på grund av sin hjärtsvikt.”

Aktuellt tillstånd
•Status
•Bedömning

”Calle har varit medtagen sedan sjukhus
besöket. Han vill varken äta eller dricka, 
utan mest ligga i sängen. Han verkar också 
ha ont. Han har svårt att kommunicera, men 
det verkar så på kroppsspråket. Jag tror att 
Calle behöver palliativ vård och omsorg.”

Rekommendation
•Åtgärd
•Tidsram
•Bekräftelse på 
 kommunikation (Finns det fler 
frågor? Är vi överens?)

”Jag skulle vilja att du kommer hit och gör 
en bedömning så snart som möjligt. Kanske 
behöver han också något smärtlindrande? 
Och ska vi kontakta närstående? Bra, då 
bestämmer vi att du kommer hit.”

S
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SBAR – ETT EXEMPEL

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka kommuni-

kationsproblem som kan 
 uppstå mellan personal 
runt den svårt sjuke 
äldre. Vad skulle kunna 
 förbättras?

•	Vilka	rutiner	finns	för	
kommunikation mellan 
personal hos er? Diskutera 
om SBAR skulle kunna vara 
en modell för att underlätta 
kommunikationen.
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Min anteckningssida
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TEMA 7

Tredje hörnstenen: teamarbete 
Mosaikkonstnär: Lotta Söder.
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DET ÄR EN KOMPLEX uppgift för vård- och omsorgspersonal att möta 
svårt sjuka och döende äldre. Inom palliativ vård betonas en helhetssyn 
på den döendes behov. Dessutom är stödet till närstående viktigt. För att 
lösa denna komplexa uppgift behöver olika kompetenser och kunskaper 
mötas i ett teamarbete kring den enskilde och närstående.

Att arbeta med palliativ vård och omsorg innebär också att arbeta 
nära döden, vilket både kan kännas meningsfullt och påfrestande. Det är 
därför viktigt att personalen får stöd för att hantera de svårigheter och 
känslor som kan uppstå i mötet med döden. Det här temat fokuserar på 
teamarbete och personalens eget behov av stöd i den palliativa vården och 
omsorgen.

Team i palliativ vård och omsorg
Källor: [2, 26]

Den palliativa vården och omsorgen är inriktad på fysiska, psykiska, 
 sociala samt andliga/existentiella behov hos den döende. Det innebär att 
ingen enskild yrkesgrupp kan tillgodose samtliga av den döendes behov, 
istället krävs ett teamarbete mellan personer med olika kunskaper och 
kompetens. När vi pratar om team så menar vi kanske främst olika pro-
fessioner som arbetar tillsammans. Detta kallas för ett multiprofessionellt 
team och definieras i den palliativa vården och omsorgen som:

En grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner 
och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde. Multi-
professionella team kan bestå av personal både från hälso- och sjuk-
vård och från socialtjänst.

Teamets sammansättning skiljer sig ofta mellan allmän och specialiserad 
palliativ vård. Den specialiserade vården ansvarar för palliativa patienter 
med komplexa behov. Exempel på specialiserad vård är avancerad sjuk-
vård i hemmet, palliativa konsult- eller resursteam, hospice och palliativa 
vårdenheter på sjukhus. Här finns ofta multiprofessionella team med spe-
cialistkompetens. Ett sådant team kan bestå utav en rad olika professio-
ner som läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator, psykolog, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och präst eller diakon. 

Inom äldreomsorgen, exempelvis hemtjänst, särskilt boende och kort-
tidsboende, bedrivs istället allmän palliativ vård. Teamet kan då bestå 
av ett flertal undersköterskor tillsammans med sjuksköterska, men med 

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 7 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om teamarbete 
i palliativ vård och omsorg 
samt	reflektera	över	mål,	
roller och ansvar i det egna 
teamarbetet. Målet är också 
att läsaren ska få kunskap 
om hur stöd till personalen 
kan utformas.

Team är ett låneord från 
 engelskan och är ursprungli-
gen en beteckning för hästar 
eller oxar i ett spann som 
drar en vagn eller en plog åt 
samma håll [90].
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tillgång till andra kompetenser vid behov. Ibland kan det också finnas till-
gång till konsultstöd från specialiserade palliativa team, i form av exem-
pelvis hembesök, telefonrådgivning och handledning.

Nyttan av att arbeta tillsammans
Källor: [88, 117]

Att olika professioner arbetar i team inom vård- och omsorg är inget 
nytt. Det finns många argument för att arbeta i team. Teamarbete kan 
behövas för att möta komplicerade problem inom vård och omsorg. Ett 
multiprofessionellt team kan då lättare arbeta utifrån en helhetssyn kring 
patienten jämfört med personer som arbetar enskilt, eftersom varje pro-
fession bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens. Ett annat argument 
är att teamet arbetar mer effektivt samtidigt som också patienten blir mer 
nöjd, eftersom olika professioner samarbetar gemensamt mot samma mål. 
Dessutom kan det finnas fördelar för medlemmarna i teamet. Genom att 
arbeta nära tillsammans lär man sig av varandra och får kunskap om var-
andras kompetensområden. På så sätt får man möjligheter att utvecklas i 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera varför det är vik-

tigt med olika kompetenser 
i den palliativa vården av 
äldre.

• Diskutera hur ert team 
ser ut. Vilka kompetenser 
ingår? Vilka kompetenser 
och	resurser	finns	att	tillgå	
vid behov? Saknar ni någon 
kompetens?

Ett multiprofessionellt team i den 
 palliativa vården kan bestå utav 
flera  olika professioner. Detta är en 
idealbild av teamets sammansättning. 
I  verkligheten kan sammansättningen 
skilja sig åt beroende på var den döende 
vårdas, exempelvis i landsting eller 
kommun och i specialiserad eller allmän 
palliativ vård.

Religiös
trosföre-
trädare

Läkare

Den svårt
sjuka äldre

Under-
sköterska

Sjuk-
sköterska

Sjuk-
gymnast

Arbets-
terapeut

Kurator/
Psykolog

Dietist



89

sin egen yrkesroll. I teamet finns också möjligheter till känslomässigt och 
professionellt stöd. Att arbeta i team kan därför ge högre arbetstillfreds-
ställelse.

Tänk dig till exempel att du och en vän ska lösa ett korsord. Om ni 
sitter tillsammans och hjälps åt så löser ni med all säkerhet korsordet 
snabbare än om ni sitter var och en för sig. Förmodligen lär du dig också 
ett och annat från din vän som du inte kunde tidigare. Dessutom har du 
någon att dela glädjen med när korsordet väl är löst. Det är teamarbete 
när det fungerar som bäst!

Förutsättningar för ett gott teamarbete
Källor: [89-92]

Det kan låta enkelt – teamarbete är lösningen på allt! Men i verkligheten 
är det många faktorer som ska klaffa för att teamet ska fungera. Teamet 
bör ha rätt kunskaper och kompetens för det syfte man vill uppnå. Dess-
utom bör teamet ha rätt förutsättningar och resurser från verksamhet och 
ledning. Och sist – men inte minst – behöver det finnas samarbete, tillit 
och respekt mellan medlemmarna i teamet. För att teamet ska fungera och 
vara effektivt är det viktigt att:

• Teamet arbetar mot ett gemensamt mål. Målet ska vara tydligt och 
accepterat av alla medlemmar.

• Roller och ansvar mellan medlemmarna i teamet är tydligt definie-
rade. 

• Det finns en öppen och tydlig kommunikation mellan teamets med-
lemmar.

• Alla medlemmar i teamet uppfattas som lika viktiga, oavsett kompe-
tensområde.

• Teamet ska ta tillvara på alla medlemmars unika kompetens. Med-
lemmarna respekterar och litar på varandra.

• Teamet ska bestå utav ett begränsat antal medlemmar, så att man 
ofta möter varandra i arbetet.

Multiprofessionellt teamarbete är ofta självklart i specialiserad palliativ 
vård. Men hur ser förutsättningarna ut för teamarbete i äldreomsorgen? 
Här utgörs teamet ofta av undersköterskor och sjuksköterska medan läka-
ren ofta har rollen som konsult. Det gör att sjuksköterskan får ta mycket 
av ansvaret. I vissa kommuner har även sjuksköterskan ett konsultativt 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera varför det är 

viktigt med teamarbete i 
den palliativa vården och 
omsorgen om äldre.

• Vilka fördelar kan det 
	finnas	med	att	ar	beta	
i team? Utifrån den 
 äldres, när ståendes och 
 personalens perspektiv?

TIPS
Gör ett studiebesök på ett 
hospice eller i specialiserad 
palliativ vård och omsorg eller 
bjud in dem till cirkelträffen 
för att berätta om arbetet 
i multiprofessionella team. 
Även om förutsättningarna 
kan se annorlunda ut så kan 
ni få inspiration, tips och 
idéer till ert eget teamarbete.
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arbetssätt. Det innebär att sjuksköterskan lyssnar, bedömer, beslutar, ger 
råd, delegerar samt samordnar vården runt patienten, men sällan deltar 
själv i den basala omvårdnaden. En stor del av ansvaret förflyttas då istäl-
let till omvårdnadspersonalen som har de huvudsakliga kontakterna med 
den äldre. Här kan det bli undersköterskan som står ensam med svåra 
beslut som rör vård i livets slut. Det är dessutom den yrkesgrupp som har 
minst utbildning inom området. Det kan ge konsekvenser dels för kvali-
teten i palliativ vård och dels för hur man upplever sin arbetssituation.

Det är lätt att känna sig uppgiven om man inte upplever att det finns 
rätt förutsättningar för ett teamarbete runt den svårt sjuka äldre. Istället 
får man försöka utgå från de resurser och kompetenser som faktiskt finns 
tillgängliga samt ta tillvara på varandras styrkor i teamarbetet. Exempel-
vis kan en undersköterska vara bra på nutritionsfrågor, en annan bra på 
att möta personer med demenssjukdom. Då kan man komma långt i ett 
teamarbete och i att skapa en helhetsbild kring den äldres behov.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur olika för-

utsättningar, mål, roller, 
ansvar och kommunikation 
påverkar teamarbetet både 
på ett positivt och negativt 
sätt.

• Ge exempel när team-
arbetet fungerar bra och 
mindre bra. Vad beror det 
på? Vad kan förbättras?

• Fundera på vilka dina 
 styrkor är. Hur kan dessa 
tas tillvara i teamets 
 arbete?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVS? 
I ett team är det viktigt att veta om 
varandras roller, ansvar och kompetens. 
Här följer några frågor där du kan testa 
dig själv eller diskutera i grupp. Ibland 
finns	det	inga	”rätta	svar”	utan	det	
beror på situationen, teamets samman-
sättning och vilken tillgång till kompe-
tens	och	resurser	som	finns	i	din	verk-
samhet. Ibland kan det också be hövas 
kompetens från olika professioner för 
att möta ett och samma behov.

Edith är 68 år gammal. Hon hade 
bröstcancer för ungefär 15 år sedan 
och opererade då bort ena bröstet. Vid 
en kontrollundersökning visar det sig 
att cancern har kommit tillbaka. Den 
här gången har cancern spridit sig till 
lymfkörtlar, lungor och skelett. Man har 
försökt med olika typer av behandling, 
utan resultat och nu finns inget mer att 
göra.

Kommunikation, 
tydliga roller och 
ett gemensamt mål 
är viktigt för ett 
gott teamarbete.
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Ringa in det/de alternativ som du/ni tycker passar bäst.

1.  Någon behöver ha ett samtal med Edith och hennes närstående om att vården nu över-
går från livsförlängande till vård i livets slut, ett så kallat brytpunktssamtal. Vem eller vilka 
 ansvarar för att genomföra brytpunktssamtalet?

  Läkare  Sjuksköterska  Kurator/psykolog  Undersköterska  Annan

2.  Edith har svårt att acceptera sin situation. Hon förstår inte varför inte någon mer behandling 
ska ges. Vilken eller vilka kompetenser behövs för att möta Ediths behov?

  Undersköterska  Kurator/psykolog  Präst/diakon  Läkare  Annan 

3.	 Edith	påbörjar	en	morfinbehandling	för	sin	smärta.	För	att	följa	effekterna	av	behandlingen	
ska	ett	smärtskattningsinstrument	användas.	Biverkningarna	av	morfin	är	ofta	illamående,	
förstoppning och trötthet. Vem/vilka ansvarar för att skatta Ediths smärta och förhindra/
lindra biverkningarna?

  Undersköterska  Sjuksköterska  Sjukgymnast  Läkare  Annan

4. Edith är till stor del sängliggande. För att Edith inte ska utveckla trycksår krävs olika  insatser, 
så som hudvård, lägesändringar, vändschema och hjälpmedel. Vem eller vilka  ansvarar för de 
olika insatserna?

  Arbetsterapeut  Sjuksköterska  Undersköterska  Sjukgymnast  Annan

5.  Edith har många funderingar om döendet och döden. Varför just jag? Gör det ont? Vad händer 
efter? Och hur kommer min man, barn och barnbarn att klara sig när jag är borta, är några 
av de frågor hon ställer sig. Hon sörjer också att hon inte klarar av saker som hon tidigare har 
gjort, exempelvis träffa vänner, laga mat och gå ut med hunden. Vilken eller vilka kompeten-
ser behövs för att möta Ediths behov?

  Läkare  Undersköterska  Kurator/psykolog  Präst/diakon  Annan
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6.  Ediths make Lennart tar stort ansvar i vården och omsorgen. Han har själv hjärtproblem 
sedan några år tillbaka. Lennart är orolig, har svårt att sova och känner sig stressad. Men han 
 försöker visa sig stark för Ediths skull och pratar inte med henne om hur han känner sig. Vem 
eller vilka ansvarar för att Lennart ska få stöd och hjälp?

  Sjuksköterska  Kurator/psykolog  Undersköterska  Präst/diakon  Annan

7.  Edith äter och dricker allt mindre. Hon känner sig illamående efter måltiderna och har svårt att 
tugga	och	svälja.	Det	kan	bero	på	dålig	munhälsa	eller	biverkningar	från	morfinbehandlingen.	
Vilken eller vilka kompetenser behövs för att hjälpa Edith?

  Undersköterska  Sjukgymnast  Dietist  Sjuksköterska  Annan

8. Edith försämras och döden är nu nära. Vems ansvar är det att informera närstående?

  Läkare  Kurator/Psykolog  Undersköterska  Sjuksköterska  Annan

9. Edith dör med sin make och sina barn vid sin sida. För närstående är det viktigt att få möjlighet 
till	ett	värdigt	och	fint	avsked.	En	del	i	detta	är	att	göra	iordning	kroppen,	göra	fint	i	rummet	och	
samtala med närstående om deras önskemål. Vem eller vilka ansvarar för detta?

  Präst/diakon  Sjukgymnast  Undersköterska  Sjuksköterska  Annan

10. Stöd till närstående är en viktig del i den palliativa vården även efter att döden har inträffat. 
Ett efterlevandesamtal syftar till att fånga upp närståendes frågor kring vården och omsorgen 
samt dödsfallet. Vem eller vilka ansvar för efterlevandesamtalet med Ediths närstående?

  Läkare  Undersköterska  Sjuksköterska  Kurator/psykolog  Annan

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera om svaren kan skilja sig åt beroende på om Edith vårdas i hemmet, på särskilt boende, på 

korttidsboende, hospice eller sjukhus. På vilket sätt och varför?
• Finns det andra situationer där roller och ansvar kan vara oklara? Ge gärna exempel.
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur det är att 

arbeta nära döendet och 
döden. Vad kan kännas 
svårt? Är det tillåtet att visa 
känslor? Vad kan kännas 
meningsfullt och glädjan-
de? Ge gärna exempel.

Att arbeta nära döendet och döden
Källor: [16]
Att vårda svårt sjuka och döende äldre innebär att arbeta nära döendet 
och döden. Det är inte alltid en lätt situation för vård- och omsorgsper-
sonal. Många äldre får vård och omsorg under en lång period innan de 
dör. Det innebär att man som undersköterska är engagerad i den äldres 
liv under en lång tid innan döden inträffar. Att känna sorg och saknad 
när någon dör är varken ovanligt eller onaturligt. Samtidigt uppfattas inte 
alltid dessa känslor som tillåtna. 

Närheten till döden kan också väcka tankar och känslor inför den 
egna döden, något som man behöver vara medveten om och förhålla sig 
till. För vissa är det lättare att hantera än för andra. Det beror på hur man 
är som person, vad man tidigare har varit med om i livet och hur mycket 
erfarenhet man har av vård i livets slut. Personalens arbetssituation på-
verkas också av om tillgängliga resurser i verksamheten överensstämmer 
med äldres behov. Om personalen upplever att det finns ett glapp mellan 
resurser och behov – exempelvis att det inte finns tid över för samtal och 
närvaro, trots att den äldre själv önskar det – kan det leda känslor av 
stress, frustration och maktlöshet.

Samtidigt kan arbetet med döende och stödet till deras närstående vara 
förenat med glädje, tillfredsställelse och meningsfullhet. Att känna att 
man är där för någon annan i denna svåra fas i livet kan uppväga mycket 
av de andra påfrestningarna i arbetet.

Stöd till personalen – hur kan man göra?
Källor: [2, 93, 119]
När man arbetar med svårt sjuka och döende personer är det viktigt att 
man som personal får stöd. Detta kan ges på olika sätt och i mer eller min-
dre organiserad form. En viktig del är det stöd man får från sina kollegor. 
Ett öppet klimat mellan kollegor där det är tillåtet att visa och tala om 
känslor är viktigt. En kram, ett uppmuntrande ord eller en klapp på axeln 
från en kollega kan betyda mycket när arbetet känns svårt.

Ett annat sätt för personalen att få stöd är att bygga in kontinuerliga 
möjligheter till reflektion i arbetet. Det är lätt att bara arbeta på utan att 
stanna upp och fundera över det man gör eller varför man gör det. Ge-
mensam reflektion är en viktig förutsättning för lärande på en arbetsplats. 
Om det finns möjlighet, kan det vara bra att ha som rutin att sitta ner efter 
ett dödsfall i teamet och gå igenom det som har hänt. Ibland sker döden 

Kollegialt stöd: ett öppet och 
tillåtande klimat, uppmunt-
rande ord och gester från 
kollegor.
Tid för reflektion: exempelvis 
att personalgruppen samlas i 
samband med ett dödsfall.
Samtalsgrupp: ingen extern 
handledare, kan vara öppen 
eller sluten.
Handledning: genomförs av 
extern handledare, kan ges 
enskilt eller i grupp.
Utbildning: exempelvis 
kurser, konferenser, studie-
cirklar.
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snabbt och oväntat. Ibland är det ett långsamt förlopp. Oavsett, så har 
man ofta ett behov av att samtala en stund. Vad gick bra? Vad gick min-
dre bra? Kanske kan man gemensamt komma fram till saker som behöver 
förbättras till nästa gång. Som personal kan man också ha ett behov av 
att ta avsked av den döde. Att samtidigt tända ett ljus och dela med sig 
av minnen eller fina stunder man har haft tillsammans med den döde kan 
vara ett sätt för att få ett avslut. Samtidigt som vi vet att reflektion är vik-
tigt för lärande är det inte alltid lika lätt att praktiskt avsätta den tid som 
behövs. Här behövs rutiner som är anpassade utifrån hur verksamheten 
ser ut, det kan exempelvis skilja sig mellan hemtjänst och särskilt boende.

Handledning, samtalsgrupper och utbildning är andra sätt att ge per-
sonalen stöd. Handledning kan ges enskilt eller i grupp. Handledning i 
grupp innebär att samma medarbetare samlas vid flera tillfällen under en 
längre period och samtalar om svåra händelser eller situationer med hjälp 
utav en extern handledare. På så sätt kan personalen bli mer trygg i sitt 
arbete och utveckla sin kompetens. Personalen kan också själv organi-
sera samtalsgrupper utan en extern handledare. Samtalsgruppen kan vara 
 öppen eller sluten, det vill säga antingen varierar deltagarna från gång till 
gång eller så är det samma deltagare varje gång. Det kan vara deltagarna 
som själva lyfter vad som ska diskuteras, eller så finns det på förhand 
bestämda teman. 

Utöver detta är fortlöpande utbildning och kompetensutveckling en 
viktig förutsättning för lärande. En studie från Lunds universitet visar att 
utbildning i palliativt förhållningssätt gav undersköterskor ett ökat fokus 
på relationen och vårdtagarens behov och situation, istället för de mer 
praktiska delarna i arbetet. Samtidigt blev de också mer medvetna om 
hinder i organisationen för att kunna använda sig av ett palliativt förhåll-
ningssätt, vilket påverkade deras arbetstillfredsställelse negativt. Det är 
därför viktigt att få stöd av chefer i samband med utbildningssatsningar 
och förbättringsarbeten.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vilka möjligheter 
det	finns	idag	för	stöd,	
reflektion	och	lärande	i	det	
dagliga arbetet. Vad kan 
förbättras? Vad kan jag/vi 
själva göra? Vad behöver vi 
hjälp med?

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Kapitel 9 i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014. Framtaget i samarbete mellan Sveriges 
Regionala cancercentra. Finns att ladda ner på www.skl.se.

Kapitel 50–55 i boken Palliativ medicin och vård med Peter Strang och Barbro Beck-Friis som redaktö-
rer. Stockholm: Liber, 2012.

Boken Det goda teamet av Håkan Sandberg. Lund: Studentlitteratur, 2012.

VISSTE DU?
I Socialstyrelsens nationella 
kunskapsstöd för god palliativ 
vård i livets slutsskede re-
kommenderas att hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten 
bör erbjuda fortbildning och 
handledning i palliativ vård till 
personal inom vård och om-
sorg i syfte att lindra symtom 
och främja livskvalitet hos pa-
tienter i livets slutskede [4].
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Min anteckningssida
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Fjärde hörnstenen: 
stöd till närstående

TEMA 8



97

NÄR ÄLDRE PERSONER närmar sig döden påverkas inte enbart den äld-
re själv. Närstående kan också befinna sig i en utsatt och svår situation 
utifrån ett flertal olika aspekter. De tar ofta ett stort ansvar i vården och 
omsorgen om den äldre. Samtidigt håller de på att förlora någon som står 
dem nära och behöver hantera de känslor som uppstår i samband med 
detta. Närståendes roll kan därför beskrivas som dubbel i den palliativa 
vården, samtidigt som de är vårdare är de också i behov av stöd [16]. I 
detta tema beskrivs närståendes situation, roll och behov av stöd i den 
palliativa vården och omsorgen om äldre.

Skillnad mellan anhörig och närstående?
Källor: [1,79]

Begreppen anhörig och närstående både används och tolkas på olika sätt. 
Ibland använder man begreppen anhörig och närstående synonymt med 
varandra. Ibland kan istället den sjuke själv kallas för närstående. Social-
styrelsen definierar begreppen så här:

Anhörig – person inom familjen eller bland de närmsta släktingarna.

Närstående – person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Med anhörig menar vi alltså personer som genom blodsband, äktenskap 
eller samboförhållande har en relation till varandra, exempelvis är make, 
maka, barn och syskon alltid anhöriga. Det säger dock ingenting om hur 
nära eller bra relationen är mellan den äldre och den anhöriga. Närstå-
ende är ett vidare begrepp och innefattar exempelvis en god vän eller en 
granne. Fortsättningsvis används begreppet närstående, eftersom det ut-
går från den äldres egen uppfattning om vem eller vilka som står henne 
eller honom nära, oavsett om det är en maka, make, god vän, svägerska, 
barnbarn eller någon annan.

Närstående som vårdar
Källor: [80-83]

För många närstående är det självklart och naturligt att engagera sig och 
ta ansvar för en sjuk eller åldrande familjemedlem. Viljan att vårda kan 
vara ett sätt att ge uttryck för sin kärlek och omsorg. Det kan även bottna 
i känslan av att få ge tillbaka något till en person som betytt mycket för 
dig. Ibland kan det vara känslan av plikt eller uppfattningen att det inte 

TÄNK PÅ
I den palliativa vården och 
omsorgen är det viktigt att 
 inventera det sociala nät-
verket kring den svårt sjuke 
äldre.	Vilka	närstående	finns	
i hans eller hennes närhet? 
Fråga den äldre själv om vilka 
personer som är betydelse-
fulla i hans eller hennes liv.

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 8 är att läsaren ska få 
ökad kunskap om närståen-
des situation, roll och behov 
av stöd i syfte att utveckla 
och förbättra mötet med 
närstående i den egna verk-
samheten.

TIPS
Bjud in en närstående som 
kan berätta mer om sina 
egna upplevelser av att 
vårda.
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finns några valmöjligheter som ligger bakom att närstående tar på sig 
ansvaret för vården.

Merparten av vården och omsorgen om äldre som bor hemma utförs 
av närstående. En övervägande del av närstående är själva äldre och ofta 
är det den sjukes make eller maka. Det kan handla om allt från att man 
är konkret behjälplig till att man finns tillgänglig dygnet runt. Många 
äldre och deras närstående vill att vården ska ske i hemmet så länge som 
möjligt. Hemmet symboliserar trygghet, igenkänning, identitet och inte-
gritet. Närstående är också i hög grad involverade i vården och omsorgen 
om äldre som bor på särskilda boenden, även om vårdarrollen inte alltid 
är lika tydlig. Det kan exempelvis handla om hjälp med inköp, dela en 
måltid eller ta en promenad tillsammans med den äldre eller att hjälpa till 
med lättare kroppsvård.

Eftersom äldre personer ofta har ett långvarigt sjukdomsförlopp är det 
inte ovanligt att närstående har varit involverade i vården och omsorgen 
om den sjuke under en längre period. Detta innebär ofta ett omfattande 
ansvar. Det handlar inte bara om vård av den sjuke, utan också ett ansvar 
för hemarbete, planering och beslut samt kontakter med andra familje-
medlemmar, myndigheter och hälso- och sjukvård. Närstående har där-
för mycket kunskaper om den äldres individuella behov. I mötet behöver 
man som personal respektera och ta tillvara på den expertkunskap som 
närstående har. Det kan också underlätta för den närstående att själv ta 
emot stöd, eftersom man känner sig trygg med att överlämna vården och 
omsorgen till personalen.

Närståendes egen hälsa
Källor: [16, 80, 84]

Att som närstående ge vård och omsorg till en svårt sjuk person kan inne-
bära stora påfrestningar för den egna hälsan och välbefinnandet. Det är 
inte ovanligt att närstående drabbas av både psykiska och fysiska  problem, 
så som stress, sömnlöshet, utmattning, depression och oro.

Äldre närstående har ibland egna sjukdomar eller hälsoproblem som 
kan förstärkas på grund av stress och utmattning. Ibland kan situationen 
till och med bli ohållbar, exempelvis för åldriga makar som hjälper var-
andra men som båda har en vacklande hälsa. Närstående till personer 
med demenssjukdom har också visat sig vara en extra utsatt grupp. Att se 
någon nära drabbas av exempelvis förvirring, personlighetsförändringar 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni tar tillvara 

på närståendes expertkun-
skap i den palliativa vården 
och omsorgen om äldre. 
Vad kan förbättras?

FAKTA
Tre fjärdedelar av all vård och 
omsorg utförs av närstående. 
Ungefär 650 000 personer 
som är 55 år och äldre 
hjälper regelbundet sjuka och 
äldre män och kvinnor eller 
personer med funktionsned-
sättningar i eller utanför det 
egna hemmet [81].
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eller minnessvårigheter utsätter relationen för stora påfrestningar. Ibland 
kan närstående uppleva det som om personen redan är död eftersom den 
har förlorat alla sina tidigare egenskaper.

För närstående är det lätt att kontakten med släkt och vänner begrän-
sas eftersom mycket tid och ork går åt till att vårda den svårt sjuke. När-
stående kan därför känna sig ensamma, isolerade eller som ”fångar i sitt 
eget hem”. Det är inte heller ovanligt att känna skuldkänslor över att inte 
räcka till eller hjälplöshet och frustration över situationen. Skuldkänslor 
kan också vara ett hinder för att ta emot hjälp. Det är lätt att som närstå-
ende sätta den sjukes behov i främsta rummet och låta sina egna behov stå 
tillbaka. Ibland kan närstående behöva hjälp att se sitt eget behov av stöd, 
annars finns risken att den egna hälsan och välbefinnandet påverkas nega-
tivt. Stöd och hjälp från det sociala nätverket är viktigt för att närstående 
ska orka och bevara sin hälsa och sitt välbefinnande.

Att vårda när döden är nära innebär en sårbar situation för närståen-
de. Sårbarheten kan vara förknippad med det tunga i att vårda, minskade 
aktiviteter, rädsla, osäkerhet, ensamhet och att stå ansikte mot ansikte 
med döden. Det kan handla om sorg över att se den sjuke lida eller ha 
det besvärligt, över att någon älskad snart ska dö och kanske över att ett 
långt liv tillsammans slutade på det här sättet. Oron och rädslan över vad 
som ska hända i framtiden när personen inte finns kvar i livet kan också 
vara svår att hantera. Trots dessa svårigheter upplever många närstående 
samtidigt glädje och tillfredsställelse över att få vårda och vara där för 
den svårt sjuke ända till dödsögonblicket. Positiva och negativa känslor 
kan komma om vartannat. Samtidigt som det kan vara en meningsfull tid 
där banden till den sjuke stärks, kan det också vara en påfrestande och 
skrämmande tid.

TÄNK PÅ
Familjer och familjemönster 
kan se olika ut. Det är viktigt 
att inte värdera utifrån dina 
egna föreställningar om hur 
närstående ska agera eller 
vara. Det är viktigt för den 
äldre att hämta hjälp, stöd 
och trygghet i de familje-
mönster	som	finns.

För närstående kan tiden med den svårt sjuke vara fylld med både ljus och mörker.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur den när-

ståendes hälsa kan 
 påverkas av att vårda.

• Diskutera hur ni arbetar 
med att uppmärksamma 
närståendes hälsa och 
välbefinnande	idag.	Vad	
kan vara svårt? Vad kan 
förbättras?
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Strategier för att orka
Källor: [80,85]

Samtidigt som närstående kanske ansvarar för och är involverade i vården 
och omsorgen av den äldre håller de också på att förlora någon som står 
dem nära. Det kan vara en maka eller make, mamma eller pappa, eller 
någon annan man har delat stora delar av livet med. Detta innebär psy-
kiska och emotionella påfrestningar och som närstående kan man pendla 
mellan känslor av hopp, insikt, sorg, vrede och glädje. Närstående kan 
använda sig av olika strategier för att orka ta sig igenom den svåra situa-
tion som de befinner sig i. Detta brukar kallas för copingstrategier, det vill 
säga olika sätt eller processer som gör det lättare att hantera påfrestande 
och känslomässiga situationer. Studier visar att närstående kan använda 
sig av olika strategier, exempelvis:

Att tänka att döden kommer längre fram – man vet att den sjuke kom-
mer att dö, men man tänker inte på det varje dag, bara stundtals för att 
orka med insikten.

Att hoppas på en förbättring – när den sjuke får nya symtom som exem-
pelvis smärta, illamående och kräkningar, försöker man fokusera på att 
symtomen går att behandla och hoppas på att den sjuke blir bättre.

Att leva i nuet – att försöka behålla vardagslivet så mycket som möjligt, 
men samtidigt anpassa sig till de nya förutsättningarna. 

Att använda sig av nätverkets strategier – att ta tillvara på hur familjen/
nätverket tidigare har hanterat allvarliga händelser, vilket blir en hjälp 
i vardagen.

Det kan också hjälpa för närstående att försöka ta en dag i taget, att 
tänka tillbaka på den goda tid man har haft tillsammans med den sjuke, 
att skapa tid för egna intressen och aktiviteter samt acceptera situationen 
så som den är.

TÄNK PÅ 
Om närståendes eget nätverk 
inte är så stort kan vård- och 
omsorgspersonal bli ett extra 
viktigt stöd för att kunna 
hantera situationen.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera om ni kan känna 

igen de olika copingstra-
tegierna från möten med 
närstående. Ge gärna 
exempel.

• Hur kan du/ni på olika 
sätt stödja närståendes 
copingstrategier?
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Olika former av stöd
Källor: [80-81,86]

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna erbjuda stöd till närstående som 
vårdar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsätt-
ning. Det kallas ofta för anhörigstöd och kan handla om allt från frivillig-
centraler, utbildning av anhörigvårdare, anhöriggrupper, enskilda samtal 
till må bra-aktiviteter. Detta kan se olika ut i olika kommuner. Den kanske 
viktigaste och vanligaste formen av stöd som erbjuds av kommunerna 
är avlösning. Avlösning innebär ett kortare avbrott i vårdandet, genom 
exempelvis:

• Korttidsvård eller korttidsboende

• Avlösning i hemmet av hemtjänstpersonal

• Dagvård eller dagverksamhet

Närstående kan också få närståendepenning från Försäkringskassan. Det 
är en ekonomisk ersättning till närstående som avstår från att arbeta för 
att vårda eller vara med en svårt sjuk person. Med vård avses exempelvis 
att vara nära den svårt sjuke, ge stöd eller uträtta ärenden så som handla 
mat, följa med på läkarbesök eller hämta ut mediciner. Närståendepen-
ning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt. Dagarna tillhör den 
som vårdas, om det är flera närstående som hjälper till får man dela på 
ersättningen. Bara en person kan ta ut närståendepenning åt gången, men 
man kan dela dagen på flera personer. Det spelar inte heller någon roll om 
den svårt sjuke vårdas i hemmet, på sjukhus eller särskilt boende.

När en mor- eller farförälder ska dö
Källor: [61, 87]

Många sjuka äldre har barnbarn eller till och med barnbarnsbarn som 
närstående. Barn kan påverkas starkt av att se sin mor- eller farförälder 
sjuk och av deras död. De kan också bära på en rädsla för att mor- eller 
farföräldern ska dö ifrån dem. Vuxna vill gärna skydda barn från sjuk-
domar, lidande och död. Det kan därför vara svårt att prata med barnet 
om dessa frågor. Döden kan också väcka många frågor som den vuxna 
har svårt att svara på. Vad händer efter att man dör? Gör det ont att dö? 
Ska jag också dö? Därför ställs barn ofta utanför när någon nära till dem 

TÄNK PÅ
Närstående kan ha svårt att 
veta vilket stöd som kom-
munen kan erbjuda. Vård- 
och omsorgspersonal är en 
viktig länk för att få praktisk 
information om vart man kan 
vända sig.

TIPS
Bjud in en anhörigkonsulent 
eller någon annan från kom-
munens anhörigstöd för att 
berätta mer om vad de kan 
erbjuda för stöd till närstå-
ende.
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blir svårt sjuk. Samtidigt kan barnet ha ett behov av att prata om det som 
händer för att bättre kunna hantera sina känslor. 

I mötet med barnbarn eller barnbarnsbarn i den palliativa vården 
kan det vara viktigt att ha med sig att barns dödsbegrepp skiljer sig från 
vuxnas. Riktigt små barn har ingen förståelse för döden som begrepp, 
men kan trots det uppleva övergivenhet och förstå att någon saknas. Barn 
under fem år uppfattar inte döden som något bestående, utan mer som 
en vilopaus. De kan också skapa sig en egen förklaring eller ”magiskt 
tänkande” till de svårförståeliga saker som sker i livet. Barn kan därför 
lätt känna skuld över det som sker, exempelvis ”det är mitt fel att gam-
melmormor dog, eftersom jag var dum sist vi sågs”. Det är först i åldrarna 
sex till tolv år som barn gradvis utvecklar en förståelse för att döden är 
oåterkallelig. Då börjar barnet inse att döden inte kan undvikas och att 
den orsakas av hög ålder, sjukdomar, våld eller olyckshändelser. I tonåren 
förstår man alltmer konsekvensen och innebörden av döden.

Banden mellan barnbarn/barnbarnsbarn och mor- eller farföräldrar 
kan vara mycket starka. Barnen kan ha ett behov av att besöka, vara när-
varande och ta avsked när döden närmar sig. Det kan samtidigt ge glädje 
och påverka den äldres livskvalitet på ett positivt sätt. Här har vård- och 
omsorgspersonalen en viktig uppgift att möjliggöra för barns delaktighet. 
Föräldrarna kan känna sig osäkra på om barnen är välkomna, hur de ska 
hantera situationen och ibland kan de också vara upptagna med sina egna 
tankar och känslor. Att uppmuntra och fråga efter barnbarnen kan vara 
ett sätt. Det kan också hjälpa exempelvis med en lekhörna på särskilda 
boenden för att signalera att här är barn också välkomna. När barn be-
söker är det viktigt att försöka få dem att känna sig omhändertagna och 
sedda. Det kan också vara bra att förklara och beskriva för barnet vad de 
kommer att se när de träffar den äldre, exempelvis att hon eller han kan 
se trött ut och ha svårt att prata.

TÄNK PÅ 
Barn har svårt att förstå 
abstrakta begrepp eller 
omskrivningar av ordet död. 
Att använda begrepp som att 
”gå bort”, att ”somna in” eller 
”åka iväg på en lång resa” 
kan göra att barnet inte vågar 
somna eller blir ängsligt när 
någon i deras närhet ska resa 
bort [87].

DISKUTERA OCH 
REFLEKTERA
• Diskutera varför det kan 

vara svårt för vuxna att tala 
med barn om döden.

• Hur gör ni idag för att möta 
barnbarn eller barnbarns-
barn till svårt sjuka äldre? 
Vad kan ni förbättra?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Kunskapsöversikten Anhörigvårdares hälsa av Christen Erlings-
son med flera. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Rapport: 
2010:3. Finns att ladda ner på www.anhoriga.se.

Att vara närstående till en äldre svårt sjuk person av Magdalena 
Andersson. Vårdalinstitutets tematiska rum: Palliativ vård och 
omsorg, 2010. Finns att ladda ner på www.vardalinstitutet.net.

Boken Vem ska ta hand om mamma? Min dagbok inifrån 
 äldrevården av Anna Bäsén. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
2004.

Kapitel 7 i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014. 
Framtaget i samarbete mellan Sveriges Regionala cancercentra. 
Finns att ladda ner på www.skl.se.

Kapitel 6 ”Närståendes situation” i God vård i livets slut. En 
kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen, 
2004. Finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga: www.anhoriga.se. 

Vårdalinstitutets tematiska rum om närstående: 
www.vardalinstitutet.net/palliativ-rummet. Klicka på fliken 
 närstående.
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Mina anteckningssidor
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När döden är nära

TEMA 9
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PRECIS SOM VARJE människa är unik är också varje död unik. Under 
de sista dagarna och timmarna är det dock vanligt med både kroppsliga 
och psykiska förändringar hos den döende. Det är människans sätt att 
förbereda sig för döden. Förändringarna kan bli tydliga för den sjuke och 
närstående och i detta skede kan det uppstå många frågor. Därför är det 
viktigt som vård- och omsorgspersonal att kommunicera vad som händer 
och varför det händer. I detta tema behandlas viktiga aspekter under den 
sista tiden före och efter döden, ur den döendes, närståendes och vård- 
och omsorgspersonalens perspektiv.

Fysiska förändringar vid livets slut
Källor: [94-96]

I slutet av livet blir tröttheten allt mer påtaglig. Den döende sover mycket 
och kan upplevas som okontaktbar. Ibland orkar han eller hon inte svara 
på tilltal och kan vara svår att väcka. Personen blir ofta sängliggande och 
behöver hjälp med lägesändringar och med hygien.

Kroppen har i detta skede ett mindre behov av mat och vätska. Det 
är en naturlig del av döendet. Ibland kan det fortfarande vara gott med 
något mindre, exempelvis mosad frukt eller frusna bär. De allra sista da-
garna har den döende ofta problem med att svälja och har därför svårt 
att dricka och äta. Det beror på att sväljreflexen upphör att fungera. God 
munvård är en förutsättning för att den döende ska slippa känna törst. Att 
fukta läpparna, tungan och munslemhinnan med några droppar vatten 
flera gånger i timmen kan hjälpa.

Normalt tar en människa 10–20 andetag per minut. I slutet förändras 
andningen, den kan bli snabbare, långsammare, oregelbunden, ytlig eller 
djup. Det är inte heller ovanligt att den upphör en kort stund för att sedan 
komma tillbaka. Rosslingar i halsen kan också förekomma. Det beror 
på att den döende inte längre orkar hosta upp det slem som finns i luft-
vägarna. Det kan låta obehagligt, men är sannolikt inte besvärande. Det 
kan hjälpa att höja upp huvudet på sängen eller lägga personen på sidan.

När döden närmar sig går blodet i kroppen till de organ som bäst 
behöver syresättning. Det gör att händer och armar, fötter och ben känns 
kalla samtidigt som det kan uppstå blåaktiga fläckar på huden. Ibland 
kan man också se att nästippen blir liten, vit och spetsig mot slutet. Även 
örsnibbarna kan se tunna och vita ut. Olika delar av kroppen kan också 
svullna, ofta händer, fötter och ben.

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 9 är att läsaren ska få 
kunskap om tiden precis före 
och efter döden för att bättre 
kunna tillgodese den äldres 
behov och stödet till närstå-
ende.

VISSTE DU?
Mycket tyder på att hörseln 
finns	kvar	in	i	livets	slut.	Utgå	
därför alltid från att den 
döende hör vad som sägs och 
sker i rummet och anpassa 
kommunikationen därefter, 
exempelvis tala alltid om vad 
du tänker göra och varför vid 
omvårdnadsåtgärder.

I slutet kan den döende 
få  fysiska förändringar 
 relaterade till:

• Sömnbehov

• Mat- och vätskebehov

• Andning

• Cirkulation

• Blås- och tarmfunktion
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På grund av minskat vätskeintag och nedsatt njurfunktion kan urin-
mängden minska. Urinen blir då koncentrerad vilket syns på färgen. Ofta 
har den döende inte heller någon avföring det sista dygnet. Behov av blås- 
och tarmtömning kan dock vara en orsak till oro hos den döende.

Psykiska förändringar vid livets slut
Källor: [94-96]

Den döende kan på olika sätt dra sig tillbaka från den omgivande världen. 
Att bli okontaktbar eller hamna i ett komaliknande tillstånd kan vara ett 
sätt för kroppen och sinnet att förbereda sig för döden. Det kan vara så att 
den döende är försjunken i tankar och samtal med sig själv. Det kan också 
vara ett sätt att visa att man inte längre orkar med samtal eller frågor. 

Det är inte ovanligt att den döende är förvirrad och desorienterad vad 
gäller tid, rum och person. Ibland kan han eller hon börja tala om hän-
delser långt tillbaka i tiden eller människor och platser som närstående 
inte känner till. Den döende kan nästan sägas befinna sig i ett läge mellan 
dröm och verklighet. Exempelvis kan han eller hon berätta att de sett per-
soner som varit döda sedan länge. Det kan vara svårt för närstående att 
hantera, därför är det viktigt att förmedla att detta kan vara ett sätt för 
människan att förbereda sig för slutet. 

Det händer att den döende visar tecken på oro, exempelvis genom att 
vrida på sig ofta, plocka med händerna eller nypa tag i saker runtomkring 
sig. Ibland kan det vara svårt att veta vad oron beror på. Om man miss-
tänker smärta eller andra symtom måste naturligtvis dessa lindras. Men 
det kan också bero på att den döende funderar på något som är oavslutat 
eller olöst, något som hindrar dem att lämna livet. Lugna samtal, musik, 
försiktig beröring eller att påminna om platser, personer eller upplevelser 
som varit betydelsefulla i livet kan hjälpa mot oron. 

Även om den döende inte verkar reagera på det som händer i omgiv-
ningen ska man komma ihåg att det ändå kan kännas skönt att ha någon 
hos sig, ljudet av välbekanta röster eller att känna beröring. Det är viktigt 
att förmedla till närstående att deras närvaro är betydelsefull. Att tala 
till den döende, stryka över handen och pannan eller fukta munnen kan 
skapa lugn och trygghet.

Ibland kan det vara svårt för den döende att våga dö och lämna sina 
nära och kära. Det kan tyckas som om den döende försöker hålla sig kvar. 
Både för den döende och närstående kan det vara viktigt att få möjlig-

TÄNK PÅ
Det är viktigt att tillfråga den 
döende om var man helst vill 
dö. Det ska ske redan innan 
de sista dagarna och timmar-
na inträffar. Med den sjuke 
och närstående behöver man 
lyfta frågor om hur vård- och 
omsorgspersonal ska agera 
om den svårt sjuke försäm-
ras. Vill personen stanna kvar 
där	hon	eller	han	befinner	sig	
för att dö? Eller vill personen 
till	sjukhus?	Om	detta	finns	
dokumenterat är det lättare 
att tillgodose personens 
önskan.

I slutet kan den döende:

• Vilja dra sig tillbaka

• Få drömlika upplevelser

• Känna oro och rastlöshet

• Uppleva förvirring och 
desorientering

• Vilja ta farväl
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het att ta avsked. För en del kan det handla om att säga några sista ord. 
Ibland händer det att den döende får en sista stund av klarhet och kraft, 
trots att den tidigare varit orkeslös, förvirrad och okontaktbar. Det är 
precis som de allra sista krafterna samlas, för att orka ta avsked, öppna 
ögonen eller uttrycka sig en sista gång.

TÄNK PÅ
 Kontakta alltid närstående när döden närmar sig. Den döendes och närstå-

endes önskemål om vem som ska vara närvarande ska om möjligt ha disku-
terats och dokumenterats innan. Då vet vård- och omsorgpersonal vem som 
ska kontaktas när döden är nära. Ibland kan döden dröja. Då är det viktigt att 
man bistår närstående med praktisk information, exempelvis om vart det går 
att parkera eller köpa mat.

 För närstående kan det vara till hjälp att själva läsa om vad som händer under 
livets sista tid. Några tips på skrifter som vänder sig till närstående:

 Skriften Livets sista tid av Ulla Söderström. Stockholm: Gothia Förlag, 2009.
 Skriften Vid livets slut. Hur ”kropp och själ” förbereder sig inför mötet med 

 döden av Anders Birr och Christine Karlsson. Stockholms sjukhem, 2011. 
Finns att ladda ner på www.stockholmssjukhem.se.

Att sitta vak
Källa: [97]

Ingen ska behöva dö ensam om man inte själv önskar det. I livets slut-
skede kan personal sitta vak för att öka tryggheten för den döende. Det är 
inte bara ett behov som kan finnas hos döende utan även hos närstående. 
Vak kan vara ett sätt att avlasta för närstående som vårdar i hemmet. Att 
sitta vak är både en viktig och annorlunda uppgift. Det handlar om att 
vara där – både utifrån ett mänskligt och professionellt perspektiv – för en 
annan person som lämnar livet. Den som sitter vak har kanske också ett 
ansvar att avgöra när döden är nära och när det är dags att väcka eller ta 
kontakt med närstående. Man kan också få en nära relation till den sjuke 
och närstående, vilket kan göra det svårt att distansera sig. De speciella 
omständigheterna vid vak kräver kunskap och kompetens.

Även om ingen ska behöva dö ensam kan det finnas svårigheter i prak-
tiken att nå detta mål. Det kan handla om osäkerhet kring när vak be-
höver sättas in, bristande resurser eller avsaknad av riktlinjer och mål i 
kommunen gällande vak.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur äldres 

 döende kan se ut. Dela 
med er av egna erfaren-
heter om både fysiska och 
psykiska förändringar i 
livets slut.

• Diskutera hur ni möter den 
döendes och närståendes 
behov när döden är nära. 
Vad kan vara svårt? Vad 
kan förbättras?

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
•	Diskutera	om	det	finns	

riktlinjer eller mål i din 
kommun gällande vak eller 
att ingen ska behöva dö 
ensam. Efterlevs dessa? 
Finns det svårigheter? Vad 
kan förbättras?
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FALLBESKRIVNING
 Elena är 19 år och har fått sitt första sommarjobb på ett särskilt boende. Hon 
har	jobbat	i	några	veckor	och	trivs	bra.	Carl,	93	år,	har	bott	på	boendet	flera	
år. Han är omtyckt för sitt glada humör och sin sångröst av andra boende och 
personal.	Carl	har	en	dubbelsidig	lunginflammation	som	inte	vill	ge	med	sig.	
De sista dagarna har han legat i sängen och tillståndet har försämrats alltmer. 
Carl har inga närstående.

 Det bestäms att någon ska sitta vak hos Carl. Elena blir tillfrågad men känner 
sig osäker på vad som förväntas av henne. Elena gör sitt bästa för att Carl ska 
känna sig trygg. Hon håller honom i handen, droppar vatten i mungiporna och 
försöker tala lugnande med honom. Carl verkar inte ha ont eller ha någon ång-
est. Efter några timmar avlider Carl. Elena ber de andra i arbetslaget om hjälp 
att göra iordning kroppen. Elena känner sig otillräcklig och ledsen när hon går 
hem efter arbetspasset. Hon tyckte också att det var obehagligt att se en död 
person för första gången.

DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Vad får ni för tankar utifrån Carls respektive Elenas situation? Diskutera vilka 

rutiner er verksamhet har kring vem som ska sitta vak. Vad kan förbättras?

När döden inträffar
Källa: [94-95]

När dödsögonblicket inträffar slutar den döende att andas, ögonlocken 
öppnas sakta, pupillerna vidgas och ögonen fixeras på ett visst ställe. Kä-
ken slappnar också av och kan öppnas sakta. Det händer att det kommer 
ytterligare ett eller några djupa andetag efter en stund. Även om närstå-
ende är förbredda på att personen ska dö, är de inte alltid förberedda på 
själva dödsögonblicket och de känslor som då kan komma. Efter döden 
blir det ofta tyst och stilla i rummet. Den dödes ansikte ser ofta rofyllt ut 
och borta är den smärta och oro som kanske präglat den sista tiden.

Efter döden finns det inget som brådskar. Det är viktigt att låta när-
stående få tid och stöd för att kunna ta farväl. Att sitta hos den döde en 
stund är ett sätt för närstående att bekräfta det som hänt. Det kan också 
vara en hjälp i sorgearbetet att ha en fin stund att återkomma till i min-
net. Vård- och omsorgspersonal har nu en viktig uppgift i att skapa en 
fin och värdig miljö för närstående att ta farväl i. En del i detta är att 

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera hur ni idag 

skapar möjligheter för 
närstående att ta farväl. 
Finns det rutiner? Vad kan 
förbättras?
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iordningställa den dödes kropp. Erbjud alltid närstående att vara med och 
göra iordning den döde. De vet ofta hur personen själv skulle vilja ha det. 
Om närstående inte önskar att vara med så fråga alltid om de har några 
speciella önskemål.

Där sången tystnat
Där den klara inre sången tystnat,
minnessången, årens sång
om maken och om barnen.
Där tröttheten tar överhanden,
huvudet mot bröstet sjunker,
tidningen blir kvar i knät.
Där tar drömmen vid en stund
och en lyckovärld som aldrig funnits
träder fram och skänker sinnet vila.

(Thoursie, 2009)
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ATT TÄNKA PÅ VID OMHÄNDERTAGANDE AV KROPPEN:
• Att alltid behandla den döde med värdighet och respekt.
• Att ta bort alla kuddar, hjälpmedel, slangar, katetrar, sonder och annan ut-

rustning. Försök få kroppen att se naturlig ut. 
• Att tvätta de delar av kroppen som behövs. Bädda rent i sängen.
• Att sluta den dödes ögonlock så gott det går. Torka ur munhålan och näs-

borrarna. Fukta gärna läpparna med cerat eller vaselin. Kamma eller ordna 
med frisyren. Raka och använd rakvatten. Tänk på att utgå från det sätt som 
den döde har haft det tidigare.

• Ta alltid reda på om närstående har några speciella önskemål om kläder. 
Ofta väljs de kläder som den döde tyckte bäst om. Erbjud närstående att 
åka	och	hämta	kläder	om	dessa	inte	finns	på	plats.

• Hakan faller ofta ner och munnen öppnas på den döde. En gapande mun 
kan vara skrämmande för närstående. Sätt därför in eventuella tandpro-
teser om de fortfarande passar. Genom att lägga en vikt handduk eller en 
kudde	under	hakan	kan	munnen	slutas.	Låt	stödet	finnas	kvar	tills	munnen	
är stängd. Det tar någon timme. Lägg en kudde under huvudet så att hakan 
förs ner mot bröstet.

• När kroppen är iordningsställd kan den döde ligga ovanpå den renbäddade 
sängen. 

• Ta bort allt vårdmaterial så rummet inte upplevs som sjukhuslikt eller som 
en vårdmiljö. Blommor och tända ljus är ett sätt att skapa en vacker och 
fridfull stämning att ta farväl i [33].

 

Därefter tystnad
Ett undantag från hemlighetsregeln, 
att inte tala om de boendes sjukdomar.
Man kan till nöds behöva säga: ”Vi har haft 
ett dödsfall här på morgonen.” Men 
utöver det inget mer. Därefter tystnad. 
Finns det verkligen inget mer att säga 
sedan ett långt liv är slut?

(Thoursie, 2009)
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Rutiner vid dödsfall
Källor: [98-100]

Närståendes frågor kan vara många i samband med ett dödsfall. Det kan 
gälla praktiska arrangemang, som begravning, dödsbevis och vad som 
händer med kroppen. Som undersköterska kan det därför underlätta i 
mötet med närstående att känna till rutinerna kring ett dödsfall.

Det är läkarens ansvar att fastställa dödsfallet, oavsett om döden sker 
på sjukhus, annan vårdenhet eller i hemmet. Detta ska ske snarast möjligt. 
Ibland behöver inte läkaren personligen se den döde. Om dödsfallet är 
förväntat kan det räcka att legitimerad sjuksköterska tillkallas. Läkaren 
skriver ett dödsbevis som skickas in till Skatteverket. Detta anger när och 
var personen dog. Läkaren skriver också ett dödsorsaksintyg som skickas 
till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen använder detta som underlag för döds-
orsaksregistret som används för forskning och statistik.

Varje vårdgivare, både inom kommun och landsting, har ett ansvar 
att ordna med förvaring av kroppen fram till begravningen. Om personen 
avlider på ett särskilt boende eller i hemmet kan kroppen behöva trans-
porteras till ett bårhus på närliggande sjukhus. Många kommuner och 
landsting har avtal med exempelvis en begravningsbyrå för sådana tran-
sporter. Närstående kan också välja att kontakta en begravningsbyrå för 
att ordna med transporten. Vissa begravningsbyråer har då möjlighet att 
hämta i kista. Många begravningsbyråer har jour både nätter och helger 
för transport och rådgivning.

Kulturella och religiösa aspekter – nära och efter 
döden
Källor: [16,101,102]

Varje kultur har sitt uttryck och förhållningssätt inför döden,  sjukdomar 
och lidande. Ibland kan det finnas ett öppet och tillåtande synsätt på 
 döden. Ibland är döden något man inte talar eller låtsats om. Det kan ta 
sig uttryck i att närstående inte vill att den döende ska få reda på att han el-
ler hon faktiskt är på väg att dö. Istället vill man inge hopp och förtröstan.

För en del döende är det viktigt med religiösa eller kulturella riter. Det 
kan handla exempelvis om att bikta sig, sista smörjelsen, ta nattvarden 
eller läsa en trosbekännelse. Här är det viktigt att kommunicera med den 
döende och närstående om sådana önskemål finns samt bistå med kon-

TÄNK PÅ
Ska man berätta för andra 
boende när någon är på väg 
att dö eller har dött? En del 
boende kan stå varandra nära 
och har ett behov av att ta av-
sked eller få tala med persona-
len om vad som har hänt [16], 
medan andra inte alls upplever 
det behovet. Här gäller det att 
vara lyhörd inför varje persons 
individuella önskningar.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
Diskutera dina erfarenheter av 
olika kulturers och religioners 
seder kring dödsfallet. 
Hur möter du/ni dessa behov? 
Vad kan bli bättre?
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takter med präst eller annan religiös företrädare. Närståendes närvaro 
och delaktighet i dödsögonblicket och i omhändertagandet av kroppen 
kan också skilja sig åt i olika kulturer eller religioner. Detsamma gäller 
för hur sorgen och smärtan uttrycks i samband med dödsfallet. I vissa 
kulturer omges döden av högljudd klagan och förtvivlan, i andra omges 
den av tysthet och stillhet. Efter döden har inträffat kan ritualer och seder 
skilja sig åt när det gäller hur kroppen tas om hand, tid för begravning 
och gravplats.

En kulturanpassad vård innebär att patientens kulturrelaterade värde-
ringar, uttryck eller mönster är kända av vård- och omsorgspersonalen 
samt att dessa inkluderas och tas hänsyn till i vården och omsorgen. För 
att kunna ha ett öppet och tolerant förhållningssätt är det viktigt att per-
sonalen har kunskaper om andra kulturer än den egna. Det innebär att 
man förstår världen genom andra glasögon än sina egna, på det sätt som 
den döende och hans eller hennes närstående gör. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att individuella skillnader förekommer. Bara för att en person 
tillhör en viss kultur eller religion innebär det nödvändigtvis inte att han 
eller hon vill ha det på ett visst sätt. Det är två personer från två olika 
kulturer som möts, inte två olika kulturer som möts. Utmaningen ligger i 
att se den unika personen, att våga fråga och att lyssna.

Efterlevandestöd
Källor: [2,79,103]

Stöd till närstående är en självklar del i den palliativa vården och om-
sorgen, även efter att den äldre har dött. Många närstående har haft ett 
stort ansvar för vården och omsorgen av den äldre. Egna känslor, tankar 
och frågor kan därför ha trängts undan till förmån för den sjukes behov. 
Närstående som exempelvis vårdat en make eller maka under lång tid kan 
också drabbas av sjukdom – fysisk eller psykisk – efter att den sjuke har 
dött. Ett gott stöd både före och efter dödsfallet kan underlätta närståen-
des sorgearbete.

Ett sätt att ge stöd till närstående efter döden är genom efterlevande-
samtalet. Detta är ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den 
avlidnes närstående en tid efter dödsfallet. Målsättningen med ett efterle-
vandesamtal kan vara att fånga upp den närståendes frågor eller reda ut 
oklarheter kring sjukdomen, vården och dödsfallet. Många närstående 
upplever det som värdefullt att få prata med personalen om tankar och 

TIPS
Om du vill har mer kunskap 
om olika kulturers och 
 religioners syn på döden har 
Fonus tagit fram en skrift 
som riktar sig till vård- och 
omsorgspersonal och som 
sammanfattar olika trosför-
bunds syn på ceremonier 
kring dödsfallet. Skriften 
heter Respekt och hänsyn 
och	finns	att	ladda	ner	eller	
beställas på www.fonus.se. 
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frågor som har dykt upp efter dödsfallet. Andra har inget behov av det 
alls. Det är dock viktigt att erbjuda samtliga närstående ett samtal, sedan 
får man respektera om någon väljer att avböja. Det kan också vara ett sätt 
att uppmärksamma om närstående är i behov av fortsatt stöd i sitt sorge-
arbete. Då ska man kunna lotsa vidare till lämplig vårdkontakt. Samtalet 
ger också vård- och omsorgspersonal möjlighet att få synpunkter på verk-
samheten och vården som man kan ta med sig in i ett förbättringsarbete. 
Några tips och råd:

• Det är bra att informera närstående redan i samband med dödsfallet 
om att ett efterlevandesamtal kommer att erbjudas i ett senare skede.

• En lämplig tidpunkt för samtalet är cirka 6–8 veckor efter dödsfallet.

• Samtalet kan genomföras på vårdenheten, i den närståendes hem 
 eller via telefon beroende på närståendes önskemål och vad som är 
praktiskt genomförbart.

• Den som genomför samtalet ska vara någon som är insatt i vårdför-
loppet, exempelvis kontaktperson eller ansvarig sjuksköterska.

• Det kan vara bra att ta fram gemensamma rutiner för när, hur och 
till vem efterlevandesamtal ska erbjudas. Här kan man bestämma 
vem som ska genomföra samtalet, hur det ska dokumenteras, hur 
frågor som direkt inte kan besvaras tas omhand och hur man ska 
hantera klagomål och missnöje från närstående.

DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera på vilket sätt 

 efterlevandesamtal kan 
vara till nytta för både 
närstående och verksam-
heten. Dela gärna med dig 
om du har egna erfaren-
heter av att genomföra ett 
efterlevandesamtal.

• Finns det rutiner för efter-
levandesamtal? Efterlevs 
de? Vad kan förbättras?

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Skriften Livets sista tid av Ulla Söderström. Stockholm: Gothia För-
lag, 2009.

Kortdokument Efterlevandesamtal framtaget av Svenska palliativ-
registret. Finns att ladda ner på www.palliativ.se.

Boken Tvärkulturell vård i livets slutskede. Att möta personer med 
invandrarbakgrund av Valerie DeMarinis. Lund: Studentlitteratur, 
1998.

Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialist-
enheter av Birgitta Wallerstedt. Akademisk avhandling: Örebros 
universitet, 2012. Finns att ladda ner på www.diva-portal.org.
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Mina anteckningssidor
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Att omsätta 
kunskap till 
handling

TEMA 10
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NI HAR NU kommit fram till det sista temat i boken. Förhoppningsvis 
har ni – genom läsning, samtal och reflektion – fått fördjupade kunska-
per inom de olika teman som boken tar upp. Men, hur kan kunskaperna 
från cirkeln tas tillvara och bidra till ett förändrat arbetssätt i mötet med 
döende äldre och deras närstående? Bokens sista tema handlar om vilka 
förutsättningar som krävs för att kunskaper från studiecirkeln ska omsät-
tas i praktiken. Temat inleds med ett avsnitt om Svenska palliativregistret 
och hur detta kan användas som metod för ett systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbete i verksamheten.

Om Svenska palliativregistret
Källor: [19, 104-105] 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för 
alla verksamheter som vårdar människor i livets slut. Det har tillkommit 
för att förbättra vården i livets slutskede. Tanken är att registret ska fung-
era som ett stöd för ett strukturerat arbetssätt och för att följa upp den 
palliativa vården och omsorgen. I praktiken innebär det att  enheter så som 
sjukhusavdelningar, särskilda boenden, korttidsboenden eller hemtjänst-
områden ansluter sig till registret. Den enhet som sist vårdade patienten 
innan dödsfallet registrerar i en webbaserad dödsfallsenkät. Enkäten be-
står utav ett trettiotal frågor. Dessa frågor är tänkta att fungera som mått 
på kvaliteten, det vill säga kvalitetsindikatorer. Frågorna handlar bland 
annat om huruvida:

• Personen fick ett brytpunktssamtal.

• Personen avled med trycksår.

• Personens munhälsa bedömdes någon gång under sista veckan.

• Någon var närvarande i dödsögonblicket.

• Något av följande symtom förekom vid något tillfälle hos personen 
och i så fall om symtomet lindrades: smärta, rosslighet, illamående, 
ångest, andnöd eller förvirring.

• Personens smärta dokumenterades med hjälp av smärtskattningsin-
strument.

• Närstående erbjöds ett efterlevandesamtal en till två månader efter 
dödsfallet.

Enkäten kan fyllas i av läkare, sjuksköterska eller annan personal, anting-
en enskilt eller tillsammans. Varje enhet som ansluter sig till registret får 

MÅLSÄTTNINGEN MED 
TEMA 10 är att läsaren ska 
få ökad kunskap om hur man 
på olika sätt kan förbättra 
den  palliativa vården och 
 omsorgen, både utifrån 
 kunskaper gjorda i studie-
cirkeln samt andra metoder 
för kvalitets- och utvecklings-
arbete.

TIPS
Bjud in exempelvis sjuk-
sköterska eller MAS som kan 
berätta mer om användning-
en och nyttan med Svenska 
palliativregistret. Be henne 
 eller honom att ta fram 
statistik över er verksamhet, 
förutsatt att ni är anslutna till 
registret.	Reflektera	över	vad	
era resultat visar. Överens-
stämmer det med era egna 
förväntningar? Kan ni identi-
fiera	något	utvecklingsbehov?	
Vad skulle kunna förbättras?
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en inloggning på webbplatsen. Här registerar man uppgifter om sin egen 
verksamhet, enskilda patienter och tar del av sin egen statistisk. Svenska 
palliativregistret är också till viss del öppet för allmänheten. 

Svenska palliativregistret kan på olika sätt vara ett stöd i att förbättra 
den palliativa vården och omsorgen. Själva registreringen efter ett dödsfall 
kan bli ett tillfälle för lärande och reflektion. Hur blev det för den här 
personen? Vad gjorde vi bra? Vad gjorde vi mindre bra? Det kan också 
fungera som ett verktyg för att identifiera utvecklingsområden. Hur bra är 
vi på smärtlindring? Får närstående hos oss efterlevandesamtal? I registret 
kan man jämföra utvecklingen över tid. På så sätt kan man också se om 
ett utvecklingsarbete inom ett viss område gett resultat.

Målet med Svenska palliativregistret är att alla som dör ska känna sig 
trygga i att:

Jag …
…  och mina närstående är informerade om min situation
…  är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
…  är ordinerad läkemedel vid behov
…  vårdas där jag vill dö
…  behöver inte dö ensam 
…  vet att mina närstående får stöd.

TÄNK PÅ
Steget mellan registrering 
och verksamhetsutveckling 
är långt. Det räcker inte att 
enbart registrera vid döds-
fall.	Det	måste	också	finnas	
rutiner för hur verksamheten 
ska ta tillvara på resultaten 
i registret. Registret kan an-
vändas	för	att	identifiera	ut-
vecklingsområden och utifrån 
detta initiera förändringar i 
arbetssättet. I registret är det 
sedan möjligt att följa om det 
förändrade arbetssättet leder 
till förbättringar. Detta kräver 
rutiner, kontinuerlig uppfölj-
ning och tid för gemensam 
reflektion	på	arbetsplatsen.

SVENSKA PALLIATIVREGISTRET — ETT EXEMPEL
 Spindeldiagrammen på nästa sida visar resultaten för de registrerade dödsfall som inträf-

fat på  särskilda boenden/korttidsboenden, sjukhusavdelningar och i det egna hemmet 
med basal/avancerad hemsjukvård i hela Sverige mellan oktober 2012 och oktober 
2013. Ungefär 60 procent av alla dödsfall registreras i Svenska palliativregistret idag. Den 
mörka	färgen	visar	det	målvärde	i	procent	som	finns	för	varje	kvalitetsindikator.	Den	ljusa	
färgen visar hur stor andel i procent av målen som är uppfyllda. 

  Låt oss ta ett exempel. Målet är att samtliga personer, det vill säga 100 procent, som dör 
en förväntad död, ska vara lindrade från smärta. På de särskilda boenden och korttids-
boenden som registrerade sina dödsfall under mätperioden var cirka 85 procent lindrade 
från smärta under den sista tiden i livet. Samma siffra för sjukhusavdelningarna var cirka 
65 procent och för de som avled i det egna hemmet med basal/avancerad hemsjukvård 
cirka 80 procent. Om din enhet är registrerad kan du få samma statistik fast på din arbets-
plats.
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DISKUTERA OCH  REFLEKTERA
• Diskutera om och i så fall hur diagrammen kan 

visa på kvalitet i den palliativa vården och om-
sorgen.

• Diskutera skillnader i  kvalitet utifrån diagram-
men. Vad kan skillnaderna bero på?

• Finns det andra saker som inte mäts i registret, 
men som också är viktiga för en god palliativ 
vård och omsorg? Vad skulle det kunna vara? 
Går de alltid att mäta?

• Om ni är anslutna,  diskutera om och i så fall hur 
ni använder er av Svenska palliativregistret i er 
verksamhet. Vad kan förbättras? 

• Om ni inte är anslutna, diskutera om Svenska 
 palliativregistret skulle  kunna förbättra den 
 palliativa vården och  omsorgen hos er.
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vad ni har lärt er 

under studiecirkeln. Lärde 
ni er något nytt? Vad var 
mest väsentligt? 

• Vilka förbättringsområden 
kan	ni	identifiera	utifrån	
era nyvunna kunskaper? 
Tänk både på hur saker 
görs och vad som görs.

Om lärande och utveckling – från individ till 
 organisation 
Källa: [92, 107, 114-116]

Ni har nu tagit er igenom samtliga delar av boken som handlar om pal-
liativ vård och omsorg. Nu gäller det att omsätta dessa kunskaper på er 
egen arbetsplats. Trots ny kunskap i bagaget finns det alltid en risk att 
man återgår till att arbeta precis som innan. Vanans makt är ofta stor. 
Syftet med studiecirkeln var att du som deltagare skulle få fördjupad kun-
skap om palliativ vård och omsorg om äldre, det vill säga cirkeln skulle 
bidra till ett individuellt lärande. Målsättningen var också att verksamhe-
ten skulle utvecklas, det vill säga att cirkeln skulle bidra till en förbättrad 
palliativ vård och omsorg om äldre. Vad innebär det att få kunskap om 
något, eller att lära sig? Och att verksamheten utvecklas? Vad krävs?

Begreppet lärande brukar definieras som både kunskap och handling. 
Det räcker alltså inte att man bara har fått mer kunskap. Man behöver 
också omsätta det man har lärt sig i praktiken, det vill säga att kunskapen 
förändrar sättet att tänka och sättet att agera. Inom forskning skiljer man 
också på olika typer av lärande, nämligen anpassningsinriktat lärande 
och utvecklingsinriktat lärande. Anpassningsinriktat lärande innebär att 
den nyvunna kunskapen används för att förfina eller förbättra det man 
redan gör, det vill säga hur saker ska göras i arbetet. Det utvecklings-
inriktade lärandet innebär istället att den nyvunna kunskapen används 
för att ifråga sätta, kritiskt granska och tänka nytt, det vill säga vad det 
är som ska göras i arbetet. Man kan säga att en utbildningsinsats riktad 
till medarbetare inte innebär någon garanti, varken för lärande eller för 
verksamhetsutveckling. Då krävs att: 

1. Individen skaffar sig nya kunskaper, 

2. sprider det hon lärt sig till andra i verksamheten, samt att
3. hon utnyttjar sina nyvunna kunskaper på ett sätt som gagnar 

 verksamheten.

Detta innebär också att medarbetarna ges möjlighet att omsätta sina ny-
vunna kunskaper i sitt arbete och att det finns organisationsstrukturer 
som stödjer detta. Inom forskning talar man om lärande organisationer. 
Det innebär att verksamheten skapar goda förutsättningar för medarbe-
tarnas lärande och tar tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisa-
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tionens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. Mer enkelt 
uttryckt, så ska verksamheten genomsyras av ett gott klimat för lärande 
och utveckling. Dessutom behöver organisatoriska strukturer – så som 
riktlinjer, regler, normer, arbetssätt och metoder – förändras och anpas-
sas, bland annat med utgångspunkt i medarbetarnas lärande. Först då kan 
verksamhetsutveckling uppstå.

Låt oss ta ett exempel. Säg att ni har befintliga rutiner i verksamheten 
för hur smärtlindring i livets slutskede ska utföras. Ett anpassningsinriktat 
 lärande skulle då innebära att ni använder era nyvunna kunskaper för att 
bättre utföra rutinerna i det dagliga arbetet, det vill säga hur ni arbetar 
med smärtlindring. Ett utvecklingsinriktat lärande skulle istället innebära 
att ni kritiskt granskar rutinerna utifrån de nyvunna kunskaperna om 
smärtlindring. Vad gör vi? Gör vi så för att vi alltid har gjort så eller för 
att det är bra? Vad skulle vi kunna göra istället? Det kanske resulterar i att 
rutinerna ändras och att ni börjar arbeta på ett nytt sätt. Om dessa rutiner 
och kunskaper dessutom sprids till både gamla och nya kollegor kan man 
säga att också verksamheten har lärt och utvecklat sig.

 Några viktiga faktorer som främjar en lärande organisation och utvecklings-
arbete:
• Vilja att pröva nytt:	det	finns	ett	intresse,	förmåga	och	vilja	att	pröva	nytt	i	

verksamheten. Misslyckande och fel accepteras istället för bestraffas. För-
ändringar i arbetssätt, strategier och strukturer uppfattas som en möjlighet 
och inte ett hot.

• Öppenhet: öppen kommunikation och tydlig information inom verksamhe-
ten stimulerar till lärande.

• Många eldsjälar: medarbetare på samtliga nivåer uppmuntras till att arbeta 
fram nya idéer och nya metoder.

• Engagerat ledarskap: ledarna tydliggör visioner och engagerar sig i arbetet 
att föra ut dem i organisationen. Ledarna har många kontakter med sina 
medarbetare, deltar aktivt i utbildningssatsningar och är delaktiga i utveck-
lingsarbetet.

• Samarbete: utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan professioner, mel-
lan enheter, mellan chefer och medarbetare. 

• Tillfällen för gemensam reflektion:	att	få	tillåtelse	och	tid	att	reflektera	över	
det man gör eller varför man gör det.
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DISKUTERA OCH 
 REFLEKTERA
• Diskutera vad som krävs 

för att era kunskaper ska 
omsättas i det dag-
liga  arbetet, exempelvis 
 spridning till kollegor, 
förändrade arbetssätt, 
metoder och rutiner.

• Diskutera vilka rutiner ni 
 redan har för att arbeta 
med palliativ vård och 
 omsorg. Överensstäm-
mer rutinerna med vad 
ni har lärt er? Behövs det 
nya  rutiner? Är rutinerna 
kända? Vad kan förbätt-
ras?

TIPS
Bjud in er chef till den sista 
träffen. Berätta vad ni har lärt 
er,	diskutera	kring	identifie-
rade utvecklingsbehov och 
hur ni vill arbeta vidare. Ni 
kan tillsammans  utarbeta 
 planen för ert fortsatta 
arbete.  Bestäm gärna en 
uppföljningsträff för cirkeldel-
tagarna cirka ett halvår efter 
sista träffen. Diskutera då hur 
ni arbetat vidare med era nya 
kunskaper och vilka effekter 
cirkeln har bidragit till. 

Lärande innebär att både tänka nytt och göra nytt. Det räcker alltså inte 
att man enbart vet hur man kan vissla, det gäller att omsätta kunskaperna i 
 praktiken också!

Plan för det fortsatta arbetet
För att arbetet inte ska stanna av nu när cirkeln upphör är det bra att 
komma överens om vad ni vill arbeta vidare med i ett gemensamt utveck-
lingsarbete. Involvera gärna chefen i diskussionerna för att få hjälp med 
prioriteringar, förutsättningar och stöttning i det fortsatta utvecklingsar-
betet.

Ett utvecklingsarbete kräver noggrann föreberedelse. Det är många 
frågor som behöver redas ut inledningsvis: Vad är vårt mål? Hur ska vi 
gå tillväga och vem är ansvarig? Hur vet vi att vi har nått resultat? En 
handlingsplan där svaren på dessa frågor framgår tydligt kan underlätta 
en samsyn och struktur på ert fortsatta arbete. Använd er gärna av den 
föreslagna mallen på nästa sida för att planera ert fortsatta arbete. En 
sista praktisk övning i boken blir att gemensamt fylla i handlingsplanen 
för ert fortsatta arbete!
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VARFÖR?
Förbättringsområde/
problembeskrivning

VAD?
Mål

HUR?
Aktivitet(er)

VEM?
Ansvarig/
ansvariga

NÄR?
Tidplan

RESULTAT?
Uppföljning. 
Hur och när?

Idag genomförs 
efterlevandesamtal 
till närstående 
sporadisk. Oklart vem 
som ska genomföra 
det och i vilket syfte. 
Finns ingen guide till 
samtalet eller hur det 
ska dokumenteras.

Utveckla efterlevande-
stödet i den palliativa 
vården och omsorgen.

Ta fram rutiner för hur 
efterlevandesamtal 
ska gå till. Göra 
dessa kända på hela 
arbetsplatsen.

En arbetsgrupp med 
två undersköterskor 
och en sjukskö-
terska ska ta fram 
rutiner samt informera 
tillsammans med 
enhetchef på arbets-
platsträffar.

Start januari. Rutin 
ska vara färdig i mars 
år XX.

Uppföljning i Svenska 
palliativregistret efter 
ett halvår.
Uppföljning och 
diskussion på 
arbetsplatsträffar. 
Används rutinerna? 
Hur upplevs de? 
Något som behöver 
ändras?

VÅR HANDLINGSPLAN FÖR DET FORTSATTA ARBETET – ETT EXEMPEL

Namn:   Enhet/arbetsplats/arbetsgrupp:   Datum:
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I SVERIGE ÄR VISIONEN för den palliativa vården och omsorgen att alla människor – 
oavsett ålder, kön, diagnos, vårdplats och geografisk vistelse – ska få en likvärdig och väl-
fungerande vård i livets slut. De allra flesta människor som dör är äldre och ofta har deras 
sista år i livet karakteriserats av sjukdomar, nedsatta funktioner, kognitiva  svårigheter 
och vård- och omsorgberoende. I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i den 
allmänna palliativa vården, av undersköterskor i kommunens äldreomsorg (i hemmet, på 
särskilda boenden eller på korttidsboenden). Detta ställer krav på undersköterskornas 
kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose fysiska, psykiska, sociala 
och andliga/existentiella behov hos döende äldre utifrån ett palliativt förhållningssätt. 

Den här boken riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal inom äldre-
omsorgen som vill fördjupa sina kunskaper om palliativ vård och omsorg om svårt sjuka 
och döende  äldre. Boken är främst tänkt att användas som underlag för studiecirklar och 
som stöd för verksamhetsutveckling inom området. Boken utgår från centrala teman i 
den palliativa vårdfilosofin, så som symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete och 
kommunikation. FoU i Väst/GR har i samarbete med Palliativt centrum vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset ansvarat för att ta fram studiematerialet.

Sara Nordenhielm har en pol masterexamen i offentlig förvaltning och är planerings-
ledare för äldrefrågor vid FoU i Väst/GR.
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