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PALLIATIV VÅRD INOM ÄLDREOMSORGEN

Palliativ vård är en helhetsvård för svårt  
sjuka och döende, väl tillämplig inom 
äldreomsorgen. 

Som arbetsredskap använder man fyra  
palliativa ”hörnstenar”: symtomkontroll i  
vid bemärkelse, kommunikation och  
relation, teamarbete och närståendestöd.

Boken tar upp praktiska aspekter på  
vården av äldre, inte minst patienter med 
demens. Den ger konkreta råd om hur  
undersköterskan och den övriga vårdnära  
personalen kan hjälpa den svårt sjuka  
och döende patienten med: 

■  fysiska symtom och problem (smärta, mag-tarm problem,  
 urinvägsproblem, muskel och ledbesvär m.m.) 
■   psykiska frågeställningar (oro, ångest, nedstämdhet,  
 sömnproblem, förvirring, aggressivitet) 
■   sociala dimensioner (inskränkt vardag, förluster, boendet,   
 närståendefrågor) 
■   och existentiella utmaningar (dödsångest, skuld,  
 meningslöshet, ensamhet).

För varje kapitel finns fallbeskrivningar, faktarutor och  
reflektions-uppgifter. I denna 4:e upplaga finns nya avsnitt  
om KOL, hjärtsvikt, ALS, demens och cancer i palliativ fas. 
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Den palliativa vården uppstod på 1960 talet som en mot reaktion 
mot dålig vård av döende, särskilt vid cancer. Grundaren av hospi-
ce vården, dame Sicely Saunders insåg att vården av svårt sjuka och 
döende inte enbart handlade om fysiska aspekter,  utan om en hel-
hetssyn, där den fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga 
dimensionen vävs samman. Människan är aldrig enbart en dia-
gnos, hon är en odelbar människa. Varje delaspekt och varje dimen-
sion påverkar de andra dimensionerna.

Redan på 1970-talet förstod man inom hospicerörelsen att om 
man ville nå stora grupper av lidande patienter, räckte det inte med 
hospiceenheter, man måste också jobba med hemsjukvård, dvs. 
vård i patientens eget hem. Tack vare det systematiska arbetet som 
pågått sedan start, kan cancerpatienter i dag få en mycket god vård 
och både patienten och närstående får ett tydligt stöd.

I dag ser vi nya utmaningar. Cancer är inte den största döds-
orsaken; de flesta som dör i Sverige är äldre, multisjuka patienter 
som många gånger även har en demenssjukdom. Också dessa  
patienter eller brukare behöver en omsorg och vård som arbetar 
ut ifrån en helhetssyn, där man både beaktar de fyra dimensioner-
na (fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt), men också arbetar 
med de fyra palliativa hörnstenarna: symtomkontroll, kommuni-
kation och relation, teamarbete och närståendestöd.

När vi läser larmrapporter om vanvård inom äldreomsorgen, 
handlar det om att man inte tillgodosett patientens behov av sym-
tomkontroll: patienter har smärta, oro och depression i onödan. 

Förord
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Vidare har man inte respekterat människovärdet och glömt bort 
att kommunicera med närstående.

Palliativ vård inom äldreomsorgen är inte något helt nytt – det 
har alltid funnits goda exempel även om man inte kallat det för 
palliativ vård. Det finns ändå en fördel med tydliggörandet av den 
palliativa vården: det handlar om en väldefinierad vårdfilosofi och 
tydliga riktlinjer för hur man bäst når målet, det vill säga bästa 
möjliga livskvalitet, trots hög ålder och många samtidiga sjukdo-
mar.

Inom äldreomsorgen har undersköterskan en central roll. Bo-
ken har därför utgått från undersköterskans situation, men är även 
mycket användbart för sjukvårdsbiträden och hemtjänstpersonal. 

I boken används ofta ordet ”patient” istället för brukare, eftersom 
situationen ser likartad ut för den äldre multisjuka, oavsett om hon 
eller han vårdas inom kommunens äldreomsorg eller på en geria-
trisk enhet. Ordet patient har rötter i latinet och betyder ”den som 
lider” (pati= lidande). Även i äldreomsorgen finns många källor till 
onödigt lidande som skulle kunna avhjälpas med ett palliativt för-
hållningssätt.  

Boken ger en bakgrund till de viktigaste aspekterna på palliativ 
vård oavsett diagnos. För varje större avsnitt sammanfattas texten 
med faktarutor och texten tydliggörs med fallbeskrivningar och 
reflektionsuppgifter. 

Av praktiska skäl använder jag ofta ”hon” för att be    teckna pa-
tienten eller brukaren, istället för att varje gång säga ”hon eller 
han”.

För att boken verkligen skall hamna rätt, har författaren disku-
terat varje kapitel med undersköterskor från äldreomsorgen och 
den palliativa vården. Jag önskar därför rikta ett stort tack till
undersköterskorna Barbro Bäckstam och Malin Clemborn på 
Stockholms Sjukhems demensavdelningar och till undersköter-

FÖRORD
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skan Ingela Närkander, Linköping, representant för UFPO, dvs 
under sköterskor för palliativ omvårdnad. Stort tack för era många 
och kloka synpunkter! Tack vare er har boken blivit mycket bättre. 
Jag vill också tacka sjuksköterska Marie-Louise Ekeström, Stock-
holms Sjukhem för hennes expertis angående LCP (Liverpool Care 
Pathway) för döende samt disputerade sjuksköterska Berit Seiger 
Cronfalk för allmänna synpunkter på texten. Till sist vill jag tacka 
enhetschef Gunilla Flodin och även ledningen för Stockholms 
Sjukhem för stöd och uppmuntran under arbetets gång. Sedan den 
första upplagan trycktes har vissa aspekter på LCP (standardvård-
planen för döende) kritiserats från vissa håll. 

I denna upplaga diskuteras de synpunkter som uppkommit på sidan 
122-124. På sidorna 125-126 introduceras ett nytt alternativ till LCP, 
nämligen NVP (Nationell vårdplan för palliativ vård). Denna fjärde 
utökade upplaga innehåller också en nyskriven del med sjukdoms-
lära. I detta avsnitt tar jag upp det viktigaste som en undersköterska 
behöver veta om stora sjukdomsgrupper som KOL, hjärtsvikt, ALS, 
demens och cancer.

Stockholm oktober 2017

Peter Strang
Professor
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