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ABSTRACT

Jane Österlind (2009). WHEN LIVING SPACE SHRINKS – caring for 
older people at the end of life. Örebro Studies in Caring Sciences 24, 97 pp.

This research focused on the life situation of older people, who had moved 
to a nursing home at the end of life, from the perspectives of the older people 
themselves, care managers and nursing staff. The thesis is based on an analysis 
of 446 care manager assessments and decisions, interviews with seven care 
managers, six older people and 28 nursing staff.
 The main fi ndings are: (I); that there was a statistically signifi cantly shorter 
waiting time for a move to a nursing home for older people who were in hos-
pital compared to those who were living in their own home at the time of the 
decision. Seventy percent of the decisions made by care managers’ concerned 
women. The waiting period for men was fi ve days shorter compared to women. 
(II); that the care managers’ descriptions revealed that their assessments of the 
needs and wishes of the older people were infl uenced by whether or not it was 
clear that the older person had only a limited time left to live. The care managers’ 
way of reasoning has been conceptualised as two approaches, the medical and 
the natural path to death, where the former was characterised as fl exible and 
collaborative, whereas the latter was governed to a greater extent by a “wait 
and see attitude”. (III); that the older people’s experiences of living in a nursing 
home have been conceptualised into three themes: feeling like a stranger in an 
unfamiliar culture, being excluded from life, and living while waiting for death. 
The latter involved a deep insight that life would soon come to an end; a fact 
the staff appeared to take into account to only a minor extent. (IV); that dying 
and death was characterised by a discourse of silence, with tension between 
avoidance of and a confrontation with death. Staff members who expressed a 
fear of death held it at a distance by concentrating on practical tasks and avoi-
ding close contact with older people who were dying. 
 The thesis highlights the fact that the dying and death of older persons was 
characterised by a discourse of silence and several transitions. Death was not 
a topic that the staff members or older people generally talked about, and care 
in the fi nal phase of life was not actively or explicitly planned. In terms of ac-
cess to a nursing home bed, only older people with an extensive need for care 
obtained such a place.  These fi ndings imply that all older people can be said 
to be in need of palliative care. The older people in our study were in a liminal 
phase, and waiting for death. Feelings of social and existential loneliness and 
that their living space was shrinking were evident. It was also clear that the 
older people and staff members inhabit the same place but appear to be in two 
different sub-cultures, where the norms and values that guided the staff mem-
bers’ attitudes were dominant. 

Keywords: transition, older people, end of life care, palliative care, nursing 
home, caring, care manager and staff.
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FÖRORD 

Jag befinner mig vid en brytpunkt, på väg ut i det okända – igen! Ständigt 

inträffar händelser i livet som innebär att vi ställs inför utmaningar som påverkar 

våra liv och vår tillvaro mer eller mindre. Vi skakas om, vacklar en period, men 

finner oss därefter oftast tillrätta.  Som liten flicka med egen sjukvårdserfarenhet 

bestämde jag mig för att bli en ”snäll syster” när jag blev stor. Hur jag lyckats 

med uppdraget får andra bedöma. Så här långt kan jag konstatera att det är ett 

antal kvinnor som har haft betydelse för de val och beslut jag fattat under mitt 

yrkesliv. 

 Orvokki Bylund, var avdelningsföreståndare på Södersjukhuset. Hon fick mig 

att stanna kvar i vården trots en dramatisk första arbetsdag på vårdavdelningen. 

Efter fjorton år som undersköterska fick jag en välbehövlig knuff ut i det okända 

av Torie Palm Ernsäter, som då var vårdutvecklare på Nacka sjukhus, är nu 

ansvarig för kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterske 

förening. Jag började studerade till sjuksköterska. Efter avslutad utbildning 

förstod jag att jag gått en ”gammal utbildning” och behövde kompletteringsläsa 

för att jämställa mig med de sjuksköterskor som utbildades efter mig. Ut på djupt 

vatten igen, hur skulle det gå?  

 I samband med studier för kandidatexamen i omvårdnad kom jag i kontakt 

med Eva Elmberger, då adjunkt på Karolinska institutet, nu lektor på Ersta 

Sköndal högskola. Eva föreslog att jag efter min avlagda kandidatexamen skulle 

gå en magisterförberedande kurs med inriktning mot palliativ vård, som är mitt 

stora intresseområde.  

Kursen, leddes av Britt-Marie Ternestedt, professor vid Ersta Sköndal 

Högskola. Utbildningen rätade ut en del frågetecken om palliativ vård, men väckte 

frågor om äldre personers tillgång till palliativ vård. Med handledning av Alice 

Rinell Hermansson, medicine doktor, resulterade kursen senare i en 

magisterexamen i omvårdnad. Britt-Marie har under åren fortsatt att stödja mig i 

mitt sökande efter svar på frågor om äldre personers livssituation i livets 

slutskede. Ett resultat av det sökandet håller du nu i din hand. 
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Respektive tidskrift och utgivare har givit tillåtelse att i avhandlingen trycka 

delarbete I och II i sin helhet.  

 
I AVHANDLINGEN INGÅENDE ARBETEN 
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INLEDNING 

Att vara äldre och flytta till särskilt boende när livet närmar sig sitt slut innebär 

ofta att personens värld krymper, såväl materiellt som fysiskt, psykiskt, 

andligt/existentiellt och socialt. Detta kan illustreras med två personers 

beskrivningar. 

 

”Jag bodde i en vacker gammal tvåa nära apoteket, affären och allt. 
Men det är slut med det nu (gråter)… Sängen är mitt hem. Jag bor i 
sängen, jag går upp och sitter och äter, det är det jag klarar.” 
 

”Jag har bott sedan 1962, i samma hus. Vi hade en tvåa, sen hade vi 
sommarstuga … och cyklade gjorde jag till jag var 75 år [nu 89 år]… 
Men det går inte längre. Rullstolen har blivit mitt hem. Det är bra så 
länge jag kan rulla lite med den”. 

 

Flytten från ett eget hem till ett särskilt boende kan beskrivas som en transition, 

det vill säga en övergång från något välkänt och bekant till något nytt och okänt 

(van Gennep, 1960; Bridges, 2004). En transition kännetecknas av att den 

förändrar en persons sociala status (van Gennep, 1960; Sankar, 1991; Bridges, 

2004). Exempel på transitioner är förändringen från att vara frisk och oberoende 

till att bli sjuk och beroende eller från förändringen att vara ung och oberoende 

till att vara ”äldre, äldre” och beroende av andras hjälp. En för denna avhandling 

relevant transition är flytten till sjukhem. Innebörden av denna flytt diskuteras 

inte så ofta. Det är vanligen massmedia som uppmärksammar hur det är att leva 

på sjukhem i samband med missförhållanden inom vården och omsorgen. Det 

kan handla om vanvård, om bristande bemötande, eller om att en person vid 

mycket hög ålder nekas plats på särskilt boende. Diskussioner förs mer sällan om 

vad som är god vård i livets slutskede och vilken tidsperiod livets slutskede 

omfattar. Detta kan ses som problematiskt och det kan finnas en risk att äldres 

döende och död ses som en alltför naturlig del av äldreomsorgen, som inte kräver 

några särskilda insatser eller specifik kompetens hos vårdpersonalen. Äldre 

personers livssituation och behov av vård och omsorg i livets slutskede görs 

osynligt. 

Under mina dryga 30 år, först som undersköterska inom akutsjukvård och 

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och därefter som sjuksköterska inom ASIH 
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har jag lärt mig mycket av samtalen med personer som befunnit sig i olika faser av 

livets slutskede. En del personer har haft några få dagar medan andra har haft 

månader eller ibland år kvar att leva. Merparten av dessa möten ägde rum i 

personernas egna hem när jag arbetade med ASIH. Inom ramen för 

tjänstgöringen kallades jag ibland till ett särskilt boende för att ett vårdbiträde 

eller en undersköterska bedömt att en äldre person haft behov av att träffa en 

sjuksköterska. Det blev med tiden allt mer tydligt att de äldre inte hade tillgång till 

palliativ vård på samma sätt som de personer jag träffade dagligen inom ramen 

för ASIHs verksamhet. Mitt intryck var att vården inom avancerad sjukvård i 

hemmet och vården på sjukhem skilde sig åt. Det väckte intresset hos mig att som 

ett led i att söka kunskap om detta studera äldre personers sista tid i livet och hur 

deras vård och omsorgsbehov uppfattades av olika aktörer som på olika sätt var 

ansvariga för äldre personers vård och omsorg. Av den litteratur jag granskat 

framkommer att det finns ett behov av sådana studier. 

Mitt avhandlingsarbete ingår som en del i ett av Vårdalstiftelsen finansierat 

tvärvetenskapligt projekt med benämningen Hemmet som sista vårdplats – etik i 

hemmet och institutionens livssfär. Projektet, som nu avslutats, har letts av 

professor Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal högskola, enheten för forskning 

om vård i livets slutskede, i nära samarbete med professor emeritus Göran Lantz, 

Ersta Sköndal högskola samt professor Lennart Nordenfelt, Linköpings 

universitet/Ersta Sköndal högskola. I forskargruppen har vårdforskare, teologer, 

filosofer och etnologer samarbetat under cirka sju år. Projektet har hittills 

resulterat i tre doktorsavhandlingar. Exploring ’couplehood’ in dementia: a 

constructivist grounded theory study av sjuksköterskan Ingrid Hellström 

(Hellström, 2005), Dignity in the end of life care – what does it mean to older 

people and staff in nursing homes?” av sjuksköterskan Lise-Lotte Dwyer (Dwyer, 

2008) och Livet nära döden – situationer, status och social solidaritet vid vård i 

livets slutskede av etnolog Eva M Karlsson (E. Karlsson, 2008).  

 

Avh_Jane Österlind_190809.indd   14Avh_Jane O ̈sterlind_190809.indd   14 2009-08-19   08.472009-08-19   08.47



15

 
 
 

BAKGRUND 

Äldre personers döende och död 

I mer än tio år har Sverige hört till de länder i Europa som har störst andel 

personer över 80 år (Sveriges kommuner och landsting, [SALAR], 2007). 

Ålderstrukturen har förändrats och den traditionella bilden av 

åldersfördelningen, ofta illustrerad som en pyramid, ser idag annorlunda ut och 

liknar mer en ellips. År 2007 var medellivslängden för kvinnor i Sverige 83 år och 

för män 79 år (Statistiska centralbyrån, [SCB], 2008). Den senaste 

befolkningsprognosen i Sverige, för åren 2008–2050 visar att andelen personer 

som är 80 år och äldre förväntas vara ungefär oförändrad fram till omkring år 

2020 för att sedan kraftigt öka. När det gäller den globala utvecklingen är 

prognosen för år 2050 att antalet personer som är 80 år och äldre kommer att 

vara fyra gånger så många som vid det senaste sekelskiftet, även om det kommer 

att råda stora skillnader mellan världens länder (SALAR, 2007; SCB, 2008).  

De flesta dödsfallen i Sverige inträffar, liksom i andra länder, bland personer 

som är 65 år eller äldre (World Health Organisation, [WHO], 2004; Andersson, 

2007). I Sverige avled år 2008 knappt 91 500 personer, vilket utgör drygt en 

procent av befolkningen. Av dessa personer var 60 procent 80 år eller äldre (SCB, 

2009). Åldersfördelningen skiljer sig inte nämnvärt åt från andra länder i 

västvärlden. I exempelvis Storbritannien, var 66 procent av de avlidna år 2007, 

75 år eller äldre (Office for national statistics, United Kingdom [UK], 2008). 

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdom och behov av vård och 

omsorg uppstår. Flertalet äldre kommer att dö efter en period av successiva 

funktionsnedsättningar, sjukdomar, nedsatt kognitiv förmåga och tilltagande 

beroende av andra (Thorslund och Larsson, 2002; Socialstyrelsen, 2004, 

Whitaker 2004). Behovet av stöd från andra gäller informell omsorg, sociala 

insatser och hälso- och sjukvård (Ernsth Bravell, 2007; Meinow, 2008).  

Äldres döende är ofta mer utdraget i tid än yngre personers döende exempelvis 

vid en cancersjukdom (Hanson, Henderson och Menon, 2002; Hockley, 2002; 

Lloyd, 2004; Andersson, 2007). Äldre personers döende och död har därför 

benämnts den långsamma döden (Rinell Hermansson, 1990). Det långsamma 

förloppet medför att brytpunkten för den sista fasen i livet, döendet, ofta är diffus 
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(Andersson, Hallberg och Edberg, 2006). Det är inte ovanligt att man först efter 

döden kan se när den allra sista fasen i livets slutskede inträdde. Jakobsson, 

Bergh, Gaston-Johansson, Stolt och Öhlén (2006) studerade brytpunkten 

retrospektiv via analys av 229 dokument, patientdata från dödsorsaksintyg, 

medicinska patientjournaler samt omvårdnadsjournaler, för lika många äldre. En 

brytpunkt kunde identifieras i 160 av dokumenten. Beskrivna händelser som 

markerade en brytpunkt var cirkulatoriska sjukdomar, nedsatt kondition och att 

bli allt mer bunden till sin säng (jfr Sahlberg-Blom, Ternestedt och Johansson, 

2001; Andersson, Hallberg och Edberg, 2006). Av Jakobsson m.fl. (2006) studie 

framkom även att tiden mellan nedskriven identifiering av brytpunkt och 

personens död var längre för personer med cancersjukdom och kortare för 

personer med muskelsjukdom. Dessa skillnader var statistiskt signifikanta. 

Författarna menar att det är rimligt att dessa skillnader kan påverka tillgången till 

palliativ vård.  

Trots att döden i hög grad drabbar äldre personer har den äldres sista tid i 

livet varit föremål för förhållandevis få studier. Detta gäller särskilt studier gjorda 

utifrån den äldre personens perspektiv (Hallberg, 2004; Socialstyrelsen, 2004; 

2007). Intresset har dock ökat under senare år. Den kunskap som finns idag 

visar att delaktighet i vardagen bidrar till meningsfullhet även om det dagliga livet 

ter sig annorlunda jämfört med tidigare ( Tollén,Fredriksson och Kamwendo, 

2008). Vanlighet, det vill säga dagliga ritualer, bevarad självbild och värdighet 

förefaller vara nära relaterade till varandra (Johansson, Axelsson och Danielson, 

2006; Socialstyrelsen, 2007; Nordenfelt, 2009; Ternestedt, 2009).  

Bevarad självbild och identitet ligger nära det begrepp Nordenfelt (2004; 2009) 

kallat identitetsvärdighet. Hot mot identitetsvärdigheten utgörs av sjukdomsför-

loppet eller åldrandet i sig och ej lindrande symtom som till exempel smärta, and-

nöd, förvirring, inkontinens, trötthet och aptitlöshet.  

Att konsumtionen av hälso- och sjukvård ökar under den sista tiden av livet 

framgår både av äldre svenska studier (Rinell Hermansson, 1990) och nyare 

studier (Andersson, Hallberg och Edberg, 2006; 2008; Jakobsson, Bergh, Öhlén, 

Odén och Gaston-Johansson, 2007). Tillgängligheten till vård framkom vara 

relaterad till demografiska och sociala förhållanden samt till de hälsoproblem 

sjukdomen eller åldrandet innebar (Jakobsson m.fl., 2007). Vikten av att utveckla 

Avh_Jane Österlind_190809.indd   16Avh_Jane O ̈sterlind_190809.indd   16 2009-08-19   08.472009-08-19   08.47



17

 
 
 

vården så att den svarar mot den äldre personens behov i livets slutskede blir då 

central. Trotta (2007) har i en litteraturstudie beskrivit betydelsen av att vården 

främjar den äldre personens personlighet och identitet, och menar att fokus bör 

vara på dödskvaliteten mer än på livskvaliteten.  

En skillnad mellan äldre och yngre personers död är att äldre personer under 

sitt levda liv ofta har hunnit möta andra personers död och att döden därför inte 

upplevs lika främmande (Field, 2000; Ternestedt och Franklin, 2006). Döden har 

både beskrivits som en befrielse och som något fruktat beroende av de äldre 

personernas inställning till livet (Thomé, Dykes, Gunnars och Hallberg, 2003; jfr. 

Hallberg, 2004; Ternestedt och Franklin, 2006). Att döende personer ofta 

pendlar mellan olika känslor som till exempel hopp och förtvivlan, viljan att leva 

och viljan att dö är känt (Feigenberg, 1977; Qvarnström, 1978). Öhlén (2000) 

skriver om att vara i en fristad, vilket innebär att personen upplever sig ha ett 

personligt rum att känna sig hemma i, har tid och rum att vara sig själv, kan 

fördra sin förändrade kropp och upplever värdighet. Detta förutsätter att 

lidandet lindras, något som sker inom patienten och där andras förhållningssätt 

kan främja, försvåra eller omintetgöra detta. Innebörden av att vara i en fristad 

ligger nära innebörden av begreppet hemmastaddhet (becoming at home) som det 

beskrivits av Rasmussen, Jansson och Norberg (2000). Att vara hemma innebär 

att personen känner sig hemma med sig själv, andra och världen. Motsatsen är att 

vara hemlös (being homeless). 

Oavsett ålder är det viktigt att kunna leva tryggt i känslan att man kommer att 

få den vård och omsorg som hälsotillståndet kräver, även när man inte själv kan 

kommunicera sina behov. När det gäller äldres preferenser om en god eller värdig 

död framkom i en studie av 40 ensamboende personer i åldern 80-89 år som 

fortfarande var vid god hälsa och som levde i sina hem, att en god död för dem 

innebar ett minimum av fysiskt och mentalt beroende av andra och att få dö i sitt 

eget hem (Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith och Sixsmith, 2007). Det som de 

äldre tyckte var viktigt var att kunna bevara sin självrespekt och värdighet under 

döendet och de uttryckte ett stort behov av att få samtala både om vad som 

händer efter döden och om sitt levda liv. Att få berätta om sitt liv kan främja den 

äldres känsla av sammanhang och identitet (Hallberg, 2004). Några studier pekar 

på att det finns en risk att behoven hos vissa ”grupper av äldre” inte tillgodoses. 
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Det beskrivs gälla äldre personer utan socialt nätverk och då särskilt kvinnor 

(Thomé, Dykes, Gunnars och Hallberg, 2003) äldre med nedsatt kognitiv 

förmåga eller kommunikationssvårigheter (Hallberg, Norberg och Eriksson, 

1990; Ekman, 1993) och äldre med sjukdomar med kroniskt förlopp 

(Addington-Hall, Altmann och McCarty, 1998). Personalens kunskaper, 

attityder och förhållningssätt är av stor betydelse för de äldres upplevelse av 

värdighet (jfr Goodridge, Bondt, Caneron och McKean, 2005; Dwyer, 2008).  

 

Livets slutskede 

Det råder viss begreppslig oklarhet om den tidsmässiga innebörden av livets 

slutskede och vårdens förväntade innehåll. Hur livets slutskede tidsmässigt 

bestäms beskrivs inte entydigt. Ibland bestäms tiden av medicinska diagnoser, till 

exempel cancersjukdom, ibland på grundval av prognostisering av återstående 

livstid gjord av vårdare, eller uppgifter om genomsnittlig förväntad livslängd vid 

vissa medicinska tillstånd (Nolan och Mock, 2004). En vanlig uppfattning är att 

livets slutskede omfattar en kort och begränsad tidsperiod omedelbart före 

döden. Livets slutskede omfattar då några dygn till högst ett par veckor. En 

annan uppfattning är att livets slutskede är den del av livet när en person lever 

med, och ibland är nedsatt av, ett livshotande tillstånd, även om prognosen är 

otydlig eller okänd (Palliative care Australia, 2008). För Seymour, Witherspoon, 

Gott, Ross, Payne och Owen (2005) betyder livets slutskede en persons sista 

levnadsår. Spännvidden i vad som avses med livet slutskede är således stor och 

sträcker sig upp till en persons sista levnadsår.  

Begreppet livets slutskede används också synonymt med andra begrepp till 

exempel livets sista tid (Socialstyrelsen, 2007), en sista fas i livet (Andersson, 

Hallberg och Edberg, 2008) att vara i palliativ fas (Beck-Friis och Strang, 2005) 

och att vara döende (Ellershaw, 2003). När det gäller vårdens innehåll beskrivs 

det vara viktigt att den äldre har tillgång till symtomlindring, har möjlighet att 

påverka var han eller hon vill vårdas den sista tiden i livet, inte behöver dö ensam 

och att de närstående får stöd (Socialstyrelsen, 2006; SOU 2008:51).  

En förklaring till oklarheterna kring livets slutskede kan vara att döende och 

död intar en undanskymd plats i vårt samhälle (Ariés, 1976; Walter, 1994; 
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Ternestedt, 1998; 2009) och att döden ibland förknippas med medicinska 

misslyckanden (Ariés, 1976; Callahan, 1993; Walter, 1994; WHO, 2004). Döden 

är på sätt och vis fortfarande tabubelagd även om vi dagligen konfronteras med 

både våldsam och naturlig död via media.  

Äldres döende och död har inte har rönt samma intresse som yngre personers 

döende och död (SOU, 2001:6; Hallberg, 2004; WHO, 2004; McIlfatrick och 

Johnston, 2007; Socialstyrelsen, 2007). Det kan vara ett uttryck för ålderism och 

föreställningar om att livet vid hög ålder inte är något eftersträvansvärt. Döden 

ses då som en befrielse och som något okomplicerat och naturligt efter ett långt liv 

(Howarth, 1998; Ternestedt och Franklin, 2006). Ett sådant synsätt menar 

Howarth (1998) är en konstruktion av yngre personer som kan innebära en 

ökad risk för att symtom som smärta, oro och ångest inte uppmärksammas eller 

underbehandlas (Hanson, Danis och Garett, 1997; Komaromy, 2002; WHO, 

2004).  

Med livets slutskede för äldre avses i avhandlingen den period som föregår 

döden och som kan vara kort, från dagar till veckor, eller längre, ibland upp till 

några månader eller något år. Inom den palliativa vården görs en distinktion 

mellan en sen och en tidig palliativ fas (Clark och Seymour, 1999; Addington-

Hall, 2002; WHO, 2002; Beck Friis och Strang, 2005, Socialstyrelsen, 2006). 

Även om det här finns skillnader när det gäller brytpunkter så är det rimligt att 

säga att flertalet äldre som i dag bor inom särskilt boende (sjukhem) i regel 

befinner sig i en tidig palliativ fas.  

 

Hospicevård och palliativ vård  

Hospicevård och palliativ vård är vanliga benämningar för vård i livets slutskede. 

Ibland används begreppen synonymt och ibland med en klar distinktion. När 

distinktionen används så handlar det ofta om var och hur vården bedrivs, eller att 

hospicevård är en form av palliativ vård. Oavsett benämning är det vårdfilosofin, 

hospicefilosofin, som är grunden för vården, inte platsen. Palliativ vård kan 

bedrivas som hemsjukvård, institutionsvård och som dagvård.  

Begreppet hospice härstammar från det latinska ordet hospitum som betyder 

härbärge, eller en plats där det råder värme mellan gäst och värd (vårdare) (Abu-
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Saad och Courtens, 2001). Ursprungligen vilade hospicefilosofin på kristna 

humanistiska värderingar. Under den senare delen av 1800-talet öppnades ett 

antal vårdhem, ofta i anslutning till kyrkor, för att erbjuda döende personer tröst 

och lugn och ro (Humphreys, 2001). Hospicerörelsen fick under 1900-talets 

senare del stor genomslagskraft som protest mot den ökande marginaliseringen i 

samhället och medikaliseringen av döendet inom hälso- och sjukvården.  

Pallium betyder mantel och ses som ett uttryck för beskydd, kärleksfull omsorg 

och djup mänsklig solidaritet. Den underliggande hospicefilosofin och 

definitionen av palliativ vård överlappar varandra till stor del, och vanligast är 

idag att man använder begreppet palliativ vård. Patientens självbestämmande och 

symtomlindrig står i fokus liksom stödet till närstående och ofta med en mer 

sekulariserad grund. 

Under 1960- talet utvecklades den moderna hospicefilosofin till det som idag 

kallas palliativ vård. En nyckelperson i det arbetet var Dame Cicerly Saunders som 

genom sitt arbete strävade efter att utforma en värdig vård i livets slutskede 

(Clark och Seymour, 1999). Öppnandet av S:t Christopher’s Hospice i London 

1967 och dess hemsjukvård från 1969, kan ses som starskottet för den snabba 

utveckling av den palliativa vården som den gestaltar sig idag (Saunders, 1996; 

jmf. Ternestedt, 1998; E.M. Karlsson, 2008; Källström-Karlsson, 2009).  

Som framgår av WHOs definition av palliativ vård är syftet med den palliativa 

vården att förebygga, tidigt upptäcka, noggrant analysera och behandla smärta 

och andra besvärande problem och att främja personens och familjens livskvalitet 

(figur 1). Det betyder också att den döende och de närstående ges möjlighet till 

inflytande i planering och genomförande av vården och omsorgen. 
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Figur 1 Definition palliativ vård, (WHO, 2002).                                                                                  

 

Till en början avsåg ett palliativt skede en människas sista dagar och veckor i livet, 

själva döendet. Med den senare definitionen (figur 1) har WHO både öppnat upp 

för fler patientgrupper och vidgat tidsaspekten för vad som avses med att vara i 

palliativ fas. Den tidiga fasen, som kan vara månader eller år börjar när kurativ 

behandling av sjukdom övergår i palliativ vård, medan den sena fasen börjar när 

döden är förväntad inom kort, oftast veckor eller någon månad. 

Den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt är tillämpbar tidigt i ett 

sjukdomsskede tillsammans med åtgärder som syftar till att förlänga livet, exem-

pelvis genom livsuppehållande men inte botande cytostatikabehandlingar eller 

symtomlindrande medicinering vid demenssjukdom, HIV/AIDS eller vid andra 

sjukdomstillstånd såsom exempelvis neurologiska sjukdomar. 

Palliativ vårdfilosofi kännetecknas av ett medvetet förhållningssätt till döden 

som ses som en viktig slutpunkt av livet. Att göra gott och att främja den andres 

självbestämmande utgör en viktig grund. En grundprincip är att vården av 

Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002 

 

Palliativ vård  
* Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 
* Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process. 
* Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 
* Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård. 
* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som möjligt fram till 
döden. 
* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under patientens 
sjukdom och efter dödsfallet. 
* Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers  
behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande  samtal.  
* Befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse. 
* Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till att förlänga 
livets såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård omfattar även sådana 
undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om plågsamma 
symtom och komplikationer.  
 
Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, 
World Health Organization, 2002 
 
Svensk översättning: Kenne-Sarenmalm E, Fürst CJ, Strang P, Ternestedt BM 
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döende människor kräver ett tvärprofessionellt sammansatt vårdlag, där även 

volontärer ingår, för att den döendes och de närståendes behov av vård och 

omsorg ska kunna mötas (Qvarnström, 1993; Ternestedt, 1994; Saunders, 1996; 

Rasmussen, 1999; E.M. Karlsson, 2008; Källström-Karlsson, 2009). Denna 

utgångspunkt är idag en självklarhet inom den palliativa vården världen över. 

Palliativ vård kännetecknas även av att den sjuke och dennes familj ses som en 

enhet (the unit of care) (Saunders, 1960, 2000; Willard, 1999; Abu-Saad och 

Courtens, 2001; Andershed och Ternestedt, 2001; WHO, 2002). Det innebär att 

den som snart ska dö ses i sitt sociala sammanhang, där även familjemedlemmar 

påverkas av personens sjukdom och därför kan behöva stöd såväl under 

vårdtiden som efter familjemedlemmens död (jmf. Sahlberg Blom, 2001; 

Addington-Hall och Higginson, 2005; James, Andershed och Ternestedt, 2007). 

I Sverige, liksom i många andra länder, är det stora skillnader i hur palliativ 

vård organiseras i landets kommuner (Trydegård, 2003). I nästan hälften av fal-

len delar kommun och landsting ansvar för organisation och innehåll i allmän 

(basal) palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006), vilken vanligtvis äger rum inom sär-

skild boendeform.  

Begreppet ”särskild boendeform” infördes 1992, i samband med Ädel-

reformen, som benämning för boendeformer som skulle ge service och omvård-

nad till äldre människor med behov av särskilt stöd (SFS 1980:620). Nu, 16 år 

senare föreslår äldreboendedelegationen i sitt slutbetänkande (SOU 2008:113) att 

begreppet vård- och omsorgsboende ersätter begreppet särskilt boende. Enligt 

delegationen beskriver begreppet på ett bättre sätt vilken typ av boende som 

avses. Delegationen föreslår även att begreppet korttidsvård ersätter benämningen 

korttidsboende för att tydligt markera att det inte är en egen boendeform. Jag 

ansluter mig till äldreboendedelegationens föreslagna terminologi och använder 

hädanefter begreppet vård- och omsorgsboende och korttidsvård i denna 

avhandling. Med vård- och omsorgsboende avses också de sjukhem som ingår i 

delstudierna III och IV. 

Basal palliativ vård, eller allmän palliativ vård, kan ses som en integrerad del i 

den kliniska praktiken och är tillämpbar under hela vårdtiden. Vården vid vård- 

och omsorgsboende ges i huvudsak av undersköterskor och vårdbiträden, under 

ledning av sjuksköterska Flera olika modeller prövas för att integrera den 
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palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt inom äldreomsorgen. Ett exempel 

på en sådan modell är en modell för identitetsbefrämjande omvårdnad, vilken 

syftar till att möjliggöra för personer i livets slutskede att uppleva en värdig och 

god död (Ternestedt, 2007; 2009). I studier framhålls att sjuksköterskan som är 

verksam inom äldreomsorgen har en central och ledande roll för utveckling, 

införande och genomförande av den palliativa vårdens filosofi och 

förhållningssätt (Wassermann, 2008).  

Specialiserad palliativ vård ges på olika palliativa enheter, (inkluderat hospice) 

och via avancerad sjukvård i hemmet (palliativ hemsjukvård). Ett team, bestående 

av olika professioner med kompetens inom palliativ vård utför vården. Specialise-

rad palliativ vård erbjuds personer med komplexa vårdbehov, som kräver avan-

cerad symtomlindring med exempelvis smärtpumpar (Ahmedzai m.fl., 2004).  

 När det gäller äldres döende och död beskrivs i flera studier, utifrån olika per-

spektiv, att äldre inte har samma tillgång till specialiserad palliativ vård som yngre 

(Catt, Blanchard, Addington-Hall, Zis, och King, 2005; Monroe, Hansford, 

Payne och Sykes, 2007–2008). Att äldre med avseende på detta är diskriminerade 

framgår även av andra studier (Carlson, 2007). Det finns behov av studier om 

vem som avgör vad behov av palliativ vård innebär och vem som slutligen avgör 

detta (Catt m.fl., 2005).  

Flera studier förordar dock att den palliativa vårdens filosofi anpassas till, och 

tillämpas inom, vård- och omsorgsboenden och andra boendeformer där äldre 

vårdas (Hallberg, 2006; Ternestedt och Franklin, 2006). Personer som bor i ett 

vård- och omsorgsboende har vanligtvis inte tillgång till den kompetens som spe-

cialiserad palliativ vård kan erbjuda (Addington-Hall, Altmann och McCanhy, 

1998; Jordhøy, Saltvedt, Fayers, Loge, Ahner-Elmqvist och Kaasa, 2003; WHO, 

2004; Samson Katz, 2004; 2008; Hallberg, 2006; Froggatt, 2007; Steers, 

Brereton och Ingleton, 2007; Addington-Hall, 2008). WHOs skrift ”Better 

palliative care for older people” understryker kraftigt att äldre är diskriminerade 

när det gäller tillgången till palliativ vård (WHO, 2004). Med en allt äldre 

befolkning, kommer antalet äldre i behov av specialiserad palliativ vård att öka 

(Lo och Woo, 2006). Det framgår i en studie genomförd i Australien att det finns 

faktorer som försvårar detta, som till exempel bristande utbildning för 

vårdpersonal och en organisation som inte främjar införandet av palliativ vård i 
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vården av äldre även om det finns nationella riktlinjer att följa (Phillips, Davidson, 

Jackson, Kristjanson, Daly och Curran, 2006). Av en kanadensisk studie framgår 

dock att intresset och viljan att utveckla den palliativa vården på sjukhem ökat 

(Gibson, Gutmanis, Clarke, Wiltshire, Feron och Gorman, 2008). 

 

Transition  

Transition är ett centralt begrepp inom omvårdnadsvetenskapen. Det kan rela-

teras till en persons upplevelse av hälsa och ohälsa, utveckling under livets olika 

faser och till olika situationer i livet. En transition är förknippad med en händelse 

som har påverkan på en persons liv (van Gennep, 1960; Chick och Meleis, 1986; 

Schumacher och Meleis, 1994; Olsson och Ek, 2002; Bridges, 2004; Meleis, 

2007). Begreppet brukas ofta i betydelsen övergång, övergångsperiod eller över-

gångstid och rymmer förändringar som kan vara både positiva och negativa för 

personen (van Gennep, 1960; Parkers, 1971; Schumacher, Jones och Meleis, 

1999). 

Förändringar behöver inte innebördsmässigt betyda transition. Att flytta till 

vård- och omsorgsboende skulle Bridges (2004) betrakta som ett exempel på en 

yttre omständighet. Upplevelsen av den förändring som flytten innebär utgör en 

transition, en process präglad av instabilitet, psykologisk nyorientering och om-

definiering av sig själv. En transition förändrar personens sociala status, vilket 

kan komma att påverka hur personen upplever sig själv och sin identitet.  Det 

betyder också att erfarenheten av att vara i en transition i sig är en förändring, 

där personen kan se tillbaka på delar av sitt liv och förstå att till exempel det egna 

hemmet tillhör det förgångna, ingen återvändo finns. Samtidigt kan personen 

blicka framåt utan att ha klart för sig vad framtiden på vård- och 

omsorgsboendet kommer att innebära. Personen beskrivs då befinna sig i en 

liminal fas. Nilsson, Sarvimäki och Ekman (2000) betonar att åldrandet i sig 

innebär ständiga uppbrott och därmed transitioner. Oväntade händelser, som 

akut sjukdom eller plötslig försämring i en tidigare sjukdom, kan vara utlösande 

för en hälso- och sjukdomsrelaterad transition. Något vardagligt och 

igenkännbart förändras plötsligt och begränsar den personliga sfären (Sainio och 

Hansebo, 2008). Transitioner utgör således ett hot mot den äldres upplevelse av 
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identitet och känsla av värdighet, det vill säga, den äldres upplevelse av sig själv 

över tid. Hur den äldre blir bemött i denna situation är av stor betydelse för hur 

hon eller han kommer att uppleva den nya situationen (Heywood, Oldman och 

Means, 2002; Franklin, Ternestedt och Nordenfelt, 2006; Pleschberger, 2007).  

Meleis (2007) beskriver att en ”lyckad transiton” bygger på en persons för-

måga att modifiera förväntningarna på sig själv och andra samt förmåga att 

ändra på dagliga rutiner så att de överensstämmer med nya krav, och också på 

hur personalen förmår att identifiera och möta behov hos personer i transition. 

Ett sätt att möta personens behov är att personalen på ett medvetet sätt utgår från 

personens egna upplevelser av den utlösande händelsen. 

 

Omsorg om äldre  

En av de bärande tankarna inom svensk äldrepolitik är, och har varit, att 

kommunen ska arbeta för att underlätta för äldre personer att leva ett 

självständigt liv i det egna hemmet med god hälsa högt upp i åldern, och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (Larsson och Thorslund, 

2006). Detta policymål delar Sverige med andra länder (Seale, 2000; Davies och 

Seymour, 2002; Trydegård, 2003; Lloyd, 2004). 

När det gäller vården i livets slutskede beskrivs i Regeringens proposition, 

1997/98:113  

”Vården i livets slutskede ska vara av hög kvalitet. Lindring av smärta 
eller andra obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är vik-
tiga inslag. Personliga önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt. 
Hjälpen ska finnas där man är, ingen ska behöva flytta mellan olika 
boenden och sjukhus i onödan. Ingen ska behöva dö ensam.” 
 

Dessa mål stämmer väl överens med den palliativa vårdens filosofi och med 

faktorer som anses viktiga för en god och värdig död. I Sverige är det landsting 

och kommun som ansvarar för hälso- och sjukvård respektive social omsorg. 

Sedan Ädelreformen infördes 1992 har Sveriges kommuner tagit över 

betalningsansvar för vård- och omsorg av äldre personer från landstingen, från 

den tidpunkt när den äldre har bedömts vara utskrivningsklar från akut-

sjukhuset och vårdplan har upprättats (Johansson, 1997; SFS 2003: 193, 

Trydegård, 2003). Ett delat vårdgivaransvar har visat sig öka risken för att äldre 
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personer inte får den vård och omsorg de behöver (Clarfield, Bergman och Kane, 

2001). De riskerar att hamna i kläm mellan två system.  

Ett syfte med Ädelreformen var att överföra vården i livet slutskede från akut-

sjukhusen till hemmen och till kommunens vård- och omsorgsboenden. Denna 

vård har kommunerna organiserat på olika sätt, vilket bidrar till att det är svårt 

att få en överblick över hur vården i livet slutskede för äldre ser ut nationellt 

(Socialstyrelsen, 2006). 

En del studier visar att äldre personer önskar bo kvar hemma i sin invanda 

miljö och ha inflytande över sin vård och fram till döden (Walker, 1999; SOU 

2001:6; van der Heide, de Vogel-Voogt, Visser, van der Rijt och van der Maas, 

2007). Andra studier visar att äldre personer föredrar att leva den sista tiden i 

livet i en miljö, där de kan känna sig trygga med att det finns personal i närheten 

och där de inte är beroende av, eller utgör en belastning för, sin, make/maka och 

familj (Fried, Van Doorn, O’Leary, Tinette och Drickamer, 1999; Heywood, Old-

man och Means, 2002; Gomes and Higginson, 2008).  

 De äldre som idag flyttar till vård- och omsorgsboende gör det ofta som 

mycket gamla, ”äldreäldre”, det vill säga över 80 år (Meinow, 2008). Den fjärde 

åldern är vanligen förknippad med försämrad hälsa, nedsatt funktionsförmåga, 

komplexa omvårdnadsbehov och ett ökat beroende av vård och omsorg 

(Romøren, 2003; Andersson, 2007; Larsson, 2007; Parker och Thorslund, 

2007). Exakt när den fjärde åldern börjar är svårt att säga, likaså hur lång den är. 

Det som framkommer är att kvinnor i behov av vård och omsorg om hela sin 

person har i genomsnitt ett och ett halvt år kvar att leva, medan män lever knappt 

ett år, efter att ha blivit helt beroende av vård- och omsorg (Romøren, 2003).  För 

några äldre är hemmet då en önskad vårdplats. För andra är en plats på ett vård- 

och omsorgsboende ett önskat eller enda tänkbara alternativ i livet slutskede. 

En flytt till vård- och omsorgsboende föregås av att den äldres behov av sådant 

boende har bedömts och beslutats av kommunens representant, biståndshand-

läggaren. Biståndshandläggarens uppdrag är att efter ansökan från en äldre per-

son, eller på initiativ av närstående eller vårdpersonal, bedöma den äldres behov 

av omsorg. Därefter fattar biståndshandläggaren i samråd med sina kollegor ett 

gemensamt beslut om vilka omsorgsinsatser som ska ges till den äldre och var 

behoven bäst kan tillgodoses, i den äldres hem eller på ett vård- och om-
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sorgsboende. Den äldre personen har sällan själv möjligheter att välja mellan olika 

boendealternativ (Dellasega,  Mastrian och Weinert, 1995; Nolan m.fl., 1996; 

Sainio och Hansebo, 2008). Studier visar att ensamboende personer flyttar till 

vård- och omsorgsboende i större utsträckning än sammanboende personer 

(Larsson och Thorslund, 2002; Grundy och Jitlal, 2007). 

 

Motiv till avhandlingen   

Prognoser inför framtiden talar för att antalet äldre över 80 år i Sverige beräknas 

vara konstant under den kommande tioårsperioden, för att sedan kraftigt öka 

och fördubblas fram till år 2050 (SCB, 2008). Med hög ålder följer risker för 

funktionsnedsättning såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Många äldre är också 

multisjuka (jmf. Sandgathe Husebø, Husebø och Hysing Dahl, 2004; Higginson, 

2005). Sammantaget leder detta till ett ökat vård- och omsorgsbehov. De resurser 

samhället avsätter för vård och omsorg för att möta äldre personers behov och 

önskemål har stagnerat i relation till behoven (Sundström, Johansson och 

Hassing, 2002). 

 En trend med utökad vård i hemmet har lett till att platser på vård- och om-

sorgsboende minskat med 17 800 platser mellan åren 2000–2005. Endast för de 

äldre vars behov av omsorg inte på annat sätt kan tillgodoses prioriteras en plats 

på vård- och omsorgsboende. Det innebär att de äldre som flyttar till vård- och 

omsorgsboende (sjukhem) ofta gör det sent i livet när de beskrivs ha en kort tid 

kvar att leva (Sandgathe Husebø, Husebø och Hysing Dahl, 2004; McCallum, 

Simson, Simson och Friedland, 2005; Froggatt och Payne, 2006). Personerna kan 

beskrivas vara i livets slutskede eller i en palliativ fas av livet. Erfarenheter och 

forskning har även visat att äldre personer inte har tillgång till palliativ vård i 

samma utsträckning som yngre (Addington-Hall, Altmann och McCarthy, 1998; 

Jordhøy, Saltvedt, Fayers, Loge, Ahner-Elmqvist och Kaasa, 2003; WHO, 2004; 

Samson Katz, 2004; 2008; Hallberg, 2006; Froggatt, 2007; Steers, Brereton och 

Ingleton, 2007; Addington-Hall, 2008). Enligt WHO är äldre i detta avseende 

diskriminerade (WHO, 2004). 

En målsättning i samhället är att palliativ vård ska finnas där människorna be-

finner sig, d.v.s. inom olika boende- och vårdformer (SOU 2001:6). Alla ska ha 
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tillgång till palliativ vård oavsett ålder, diagnos eller geografisk hemvist. Även om 

sådana ansatser görs bedöms de inte vara tillräckliga. Det finns ett gap mellan 

uttalade samhälleliga ideal och vad som händer på individnivå i mötet mellan den 

äldre, de närstående och personal. Livets slutskede innebär för den äldre personen 

ett flertal stora omställningar, transitioner, som till exempel att flytta och byta 

miljö under ett skede av livet när deras kropp blir allt skörare.  

Mot bakgrund av detta har de problemställningar som denna avhandling be-

handlar vuxit fram. Viljan har varit att, utifrån vad tidigare studier visat, ytterli-

gare öka kunskapen om hur livets slutskede kan te sig betraktat ur äldre perso-

ners, biståndshandläggares och vård- och omsorgspersonals perspektiv inom ett 

visst begränsat geografiskt område. Vård och omsorg studeras härigenom ur ett 

individ- och organisationsperspektiv. Därutöver har viljan varit att fördjupa kun-

skapen om tillgängligheten till olika vård- och omsorgsboenden inom det stude-

rade området.  
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SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om livssituationen 

för äldre personer som flyttar till och bor på vård- och omsorgsboende i livets 

slutskede, utifrån äldre personers, biståndshandläggares, vård- och omsorgs-

personals perspektiv. För att uppnå avhandlingens övergripande syfte bygger 

avhandlingen på fyra delstudier som var och en har sitt specifika syfte: 

 

Delstudie I. 

Att beskriva väntetiden mellan beslut och verkställighet för en flytt till vård- och 

omsorgsboende, undersöka om det är skillnader i väntetid relaterade till demo-

grafiska data, såsom kön, ålder och civilstånd, och beskriva dessa.  

 

Delstudie II. 

Att undersöka biståndshandläggares resonemang om palliativ vård för äldre 

personer. 

 

Delstudie III. 

Att fördjupa förståelsen för hur livet nära döden kan te sig för äldre personer 

som bor på vård- och omsorgsboende (sjukhem). 

 

Delstudie IV. 

Att utifrån vårdares resonemang undersöka hur döende och död kommer till 

uttryck på vård- och omsorgsboende (sjukhem) ur ett diskursperspektiv.  
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METOD 

Design  

Avhandlingen har en explorativ och deskriptiv design och består av en kvantitativ 

studie (I) och tre kvalitativa studier (II, III, IV). De två första delstudierna (I, II) 

fokuserar huvudsakligen förhållanden vid tiden före en äldre persons flytt till 

vård- och omsorgsboende. Delstudierna III och IV fokuserar livssituationen för 

äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende (sjukhem) i livets slutskede. 

För att få kunskap om väntetiden för en flytt till vård- och omsorgsboende 

genomfördes en kvantitativ studie (I). I denna delstudie granskades biståndsbeslut 

om förändrad boendeform för äldre personer. Delstudierna II och III baseras på 

individuella intervjuer som har analyserats med hermeneutisk metod. Delstudie III 

har en longitudinell ansats och intervjuerna har genomförts över tid. För den 

fjärde delstudien (IV) intervjuades vårdpersonal i fokusgrupp om sina 

erfarenheter av att vårda äldre personer i livets slutskede på vård- och omsorgs-

boende (sjukhem). En översikt av de i avhandlingen ingående studierna återfinns i 

tabell 1. 

 

Kontext och undersökningsgrupp 

I avhandlingen ingår studier där all datainsamling är genomförd inom en 

geografiskt begränsad del av Stockholms län. Det geografiska området var förut-

bestämt, då det ingick som ett av tre studieområden inom ”Hemprojektet”, det 

vill säga det tvärvetenskapliga projekt inom vilket denna avhandling utgör en del. 

Vid tiden för den första datainsamlingen (delstudierna I, II) bodde ca 57 000 

personer i området. Det var en heterogen befolkningsstruktur, bestående av såväl 

ensamhushåll som barnfamiljer. Ungefär tre och en halv procent av befolkningen 

(2 000 personer) var 80 år eller äldre (Stockholms stads utrednings- och 

statistikkontor, USK, 2004). Inom det nämnda området fanns fem vård- och 

omsorgsboenden med drygt 200 platser för permanent vård- och omsorg och 

drygt 30 platser för korttidsvård.  

De olika vård- och omsorgsboendena hade olika driftsformer. De drevs såväl i 

kommunal som i privat regi, som i stiftelseform.  
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Tabell 1 Översikt över de studier som ingår i avhandlingen  

Studie Design Syfte Datainsamling Urval Metod 

I Deskriptiv Att beskriva vänte-
tiden mellan beslut 
och verkställighet för 
en flytt till vård- och 
omsorgsboende, 
undersöka om det är 
skillnader i väntetid 
relaterade till demo-
grafiska data, såsom 
kön, ålder och civil-
stånd, och i så fall 
beskriva dessa 

Biståndsbeslut med 
avseende på: kön, 
ålder, civilstånd, 
väntetid och orsak 
till flytt. 

Totalundersökning 
av antal bistånds-
beslut (n=445/461) 
om en temporär 
eller en permanent 
plats på vård- och 
omsorgsboende. 
Sexton beslut ex-
kluderades på 
grund av ofull-
ständiga data.  
Studien genom- 
fördes inom ett be-
gränsat geografiskt 
område i 
Stockholm 

Beskrivande 
och analytisk 
statistik  
 

II Deskriptiv Att undersöka 
biståndshandläggares 
resonemang om 
palliativ vård för 
äldre personer. 

Individuella  
intervjuer med 
bistånds-
handläggare 
 
 
 

Sju biståndshand-
läggare, verk-
samma inom 
samma geografiska 
område som del-
studie I.  

Hermeneutiskt  
inspirerad 
metod 

III Deskriptiv Att fördjupa för-
ståelsen för hur livet 
nära döden kan te sig 
för äldre personer 
som bor på vård- och 
omsorgsboende 
(sjukhem). 

Upprepade inter-
vjuer med 16 äldre 
personer boende på 
vård- och omsorgs-
boende (sjukhem) 
inom samma geo-
grafiska område 
som omfattas av 
delstudie I, II. 
Sammanlagt 
genomfördes 33 
intervjuer under 
perioden november 
2003 till maj 2006.  

Ett urval om sex 
personer och deras 
16 berättelser ingår 
i delstudie III. 
 

Hermeneutisk 
metod 
 
 
 

IV Deskriptiv Att utifrån vårdares 
resonemang under-
söka hur döende och 
död kommer till ut-
tryck på vård- och 
omsorgsboende (sjuk-
hem) ur ett 
diskursperspektiv. 

Fem fokusgrupp-
intervjuer med 
vårdpersonal 
 
 

Tjugonio vårdare 
(19 kvinnor och 9 
män) från fyra 
olika vård- och 
omsorgsboende 
(sjukhem) inom 
samma geografiska 
område som om-
fattas av delstudie 
I, II, III 

Diskursanalys 
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Alla undersökta vård- och omsorgsboenden bestod av flera vårdavdelningar. Ett 

av vård- och omsorgsboendena hade både enkelrum och dubbletter för perma-

nent boende. Dubbletter innebar att två äldre delade entrédörr, kokvrå och 

badrum, men hade var sitt rum. Rummen var på alla boenden i huvudsak inredda 

med de äldres egna möbler och flera av de äldre hade flyttat med sin telefon. En 

höj- och sänkbar säng var den enda möbeln som tillhörde vård- och omsorgs-

boendet. Där fanns också matrum för gemensamma måltider och ett TV- rum för 

samvaro.  

På varje vård- och omsorgsboende arbetade vid tiden för datainsamlingen 

sjukvårdsbiträden och undersköterskor. En sjuksköterska hade på dagtid hälso- 

och sjukvårdsansvar för de äldre på en avdelning, alternativt för tio till tjugo äldre 

och på jourtid för ett större antal, beroende på boendets storlek. Det över-

gripande arbetsledaransvaret på respektive vård- och omsorgsboende för sjuk-

vårdsbiträden och undersköterskor var inte helt tydligt och såg olika ut för varje 

vård- och omsorgsboende. Paramedicinsk personal, såsom sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter, delade vanligtvis sin tjänstgöringstid mellan två eller flera vård- 

och omsorgsboenden.  

I delstudie I ingår en granskning av biståndsbeslut om förändrad boendeform 

för äldre inom studieområdet. 

I delstudie II ingår individuella intervjuer med samtliga sju biståndshandläggare 

som var verksamma inom studieområdet. Biståndshandläggarna var alla kvinnor 

i åldern 45–55 år. De hade mellan två och tio års erfarenhet (m=8,5 år) av att 

bedöma och fatta beslut om äldre personers behov av omsorg. Bistånds-

handläggarna kunde vid behov konsultera den medicinska ansvarige sjuk-

sköterskan om råd när det gällde vårdbedömningar. Den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan har inte något primärt ansvar för den individuellt inriktade 

vården av enskilda personer, men kan med stöd av hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) och åliggandeförordningen vidta åtgärder i enskilda fall och 

bestämma över vård och behandling (SOSFS 1997:10). Information om studien 

fick biståndshandläggarna såväl skriftligt som muntligt på ett för dem ordinarie 

månadsmöte. Ett par dagar senare kontaktades varje biståndshandläggare via 

telefon om medverkan i studien och tid bokades för en intervju.  
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I delstudie III ingår upprepade individuella intervjuer med äldre personer 

mellan 77–97 år (m=89 år) som bodde på något av de fyra av fem vård- och 

omsorgsboenden som fanns inom studieområdet. Inklusionskriterierna var att de 

äldre inte skulle ha bott på vård- och omsorgsboendet (sjukhemmet) längre än 

sex månader före det första intervjutillfället, vara orienterade i tid, rum och till 

person samt bedömas vara i en tidig palliativ fas. 

Delstudie IV baseras på fokusgruppsintervjuer med 28 vårdare (19 kvinnor 

och 9 män). De representerar olika yrkesgrupper, såsom sjuksköterska (n=5), 

undersköterska (n=7), sjukvårdsbiträde (n=15) och paramedicinsk personal 

(n=1). Samtliga vårdare arbetade på de vård- och omsorgsboenden som 

studerades i delstudie III. Vårdpersonalen var 20 till 64 år gamla (m=41,1 år) och 

hade vid tiden för datainsamlingen varit anställda på sina respektive vård- och 

omsorgsboenden mellan 9 månader till 46 år (md 2,6 år). Deras tidigare 

erfarenhet av vård- och omsorgsarbete varierade och sträckte sig från 0 månader 

– 46 år (md=9,6 år).  

 

Datainsamling 

Granskning av dokument  

Delstudie I är en totalundersökning som omfattar samtliga biståndsbeslut (n= 

461) som utgjorde basen för äldre personers flytt till vård- och omsorgsboende 

åren 2003–2004. Data inhämtades från biståndshandläggares beslutsdokument. 

Av dokumenten framgick datum för beslut om förändrad boendeform och 

datum för inflyttning. Likaså framgick var den äldre vistades vid tiden för beslut (i 

studien benämnd initial vårdform) och till vilken vårdform flytten ägde rum (i stu-

dien benämnd vårdformsmål). Sexton beslutsunderlag exkluderas på grund av 

ofullständiga uppgifter. Resterande 445 biståndsbeslut granskades utifrån en 

mall som innehöll frågor om demografiska data, såsom ålder, kön, civiltillstånd, 

aktuell social situation, symtombeskrivningar samt i vissa fall medicinska diagno-

ser och önskvärt mål med att bevilja en äldre person ett vård- och omsorgs-

boende. Det senare var formulerat ”att tillförsäkra den äldre en skälig 

levnadsnivå”, utan att närmare förklaras. 
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Intervjuer 

Intervjuer är en metod för att nå kunskap om erfarenheter ur människors vardag 

(Kvale, 1997). En kvalitativ intervjusituation bygger på ett samspel mellan två 

personer, intervjuaren och den intervjuade. Samtidigt präglas situationen av 

asymmetri. Det är en maktsituation där intervjuaren genom att vara den som 

ställer frågor har makt över den intervjuade (Kvale, 1997). I delstudie II och III 

ställdes en inledande fråga som sedan följdes upp med frågor utifrån de 

intervjuades svar. De sju biståndshandläggarna (II) intervjuades var och en vid ett 

tillfälle under 2004. Varje intervju varade 45–90 minuter och spelades in på band. 

Biståndshandläggarna ombads att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av 

att bedöma äldres behov av omsorg. De ombads också att ge ett konkret exempel 

på när och hur de bedömt en äldre persons behov av omsorg i livet slutskede och 

hur de upplevde situationen.  

Sammanlagt genomfördes 33 intervjuer med 16 äldre personer (III) under 

perioden november 2003 till maj 2006. Under datainsamlingsperioden avled ett 

antal av de äldre, andra blev akut sjuka och återhämtade sig inte, vilket gjorde att 

intervjuerna med flera av de äldre inte kunde följas upp eller återupptas. Av de 16 

intervjuade, gjordes ett urval av sex äldre personers berättelser (n=16) (tabell 2) 

som bäst bedömdes svara an mot delstudiens syfte (att fördjupa förståelsen för 

hur livet nära döden kan te sig för äldre personer som bor på sjukhem). Inter-

vjuer som på ett omfattande och konkret sätt beskrev de äldre personernas 

erfarenheter valdes därför ut. De beskrivningar som exkluderades var antingen 

fragmentariska eller hade huvudsakligt fokus på förfluten tid. Vid det sista 

intervjutillfället befann sig fem av de äldre i en tidig palliativ fas och en person var 

i en sen palliativ fas. Alla sex intervjuade dog inom nio månader efter vad som 

kom att bli det sista intervjutillfället med dem.  

Samtliga intervjuer ägde rum på de äldres rum på respektive sjukhem. Vid 

intervjutillfällena ombads de äldre berätta om sin erfarenhet av att flytta till sjuk-

hem, om hur vardagen på sjukhemmet såg ut och hur de såg på framtiden.  
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Tabell 2 Översikt över informanter i avhandlingens delstudie III.  
 

Informant Boendetid Antal intervjuer Civilstånd Funktionsnivå 

Iris  
95 år 
 

Iris flyttade in i 
juni 2005 och 
avled i juni 
2007.   

4 intervjuer 
 
december 2005– 
oktober 2006. 
 
 

Änka.  
Ett barn. 
Barnbarn. 
 

Ser ingenting. 
Blir lätt andfådd vid 
rörelse, svullna ben. 
Går med rollator. 
Behöver hjälp med dusch 
och viss påklädning. 

Alma  
87 år 
 
 

Alma flyttade 
in i februari 
2005 och avled 
i oktober 2005. 

3 intervjuer  
 
februari 2005– 
oktober 2005 
 

Änka. 
Inga egna barn.  

Ser ganska bra. 
Åker rullstol, klarar inga 
förflyttningar själv.  
Behöver hjälp med dusch 
och påklädning 

Brenda 97 
år 
 
 
 

Brenda flyttade 
in i augusti 
2003 och avled 
i maj 2004.  

1 intervju 
 
november 2003 
 
 

Änka. 
Två barn. 
Barnbarn. 

Ledsyn. 
Blir lätt andfådd vid 
rörelse, svullna ben. 
Svårt att hinna i tid till 
toaletten, kissar på sig. 
Går korta sträckor med 
rollator.  
Behöver hjälp med dusch 
och viss påklädning 

Laura  
88 år 
 

Laura flyttade 
in i januari 
2006 och avled 
i januari 2007.  

2 intervjuer  
 
april 2006–maj 
2006 
 

Änka. 
Två barn. 
Barnbarn  

Nedsatt syn. Kan läsa 
rubriker och urskilja 
konturer. Tittar på TV. 
Förflyttar sig kortare 
sträckor med rollator. 
Använder rullstol för 
övrigt.  
Behöver hjälp med dusch 
och viss påklädning 

Carl  
84 år 
 
 

Carl flyttade in 
i juni 2004 och 
avled i februari 
2006.  

4 intervjuer 
 
november 2004– 
september 2005  
 
 
 

Ensamstående. 
Fostersyster 

Ser konturer 
Har nedsatt känsel i 
benen och domningar i 
händerna  
Sitter i rullstol. Klarar 
förflyttningar med stöd. 
Behöver hjälp med dusch 
och viss påklädning 

Gaby  
77 år  
 

Gaby flyttade 
in i juni 2003 
och avled i 
augusti 2004. 
 

2 intervjuer 
 
november 2003– 
februari 2004 
 

Änka. 
Två barn. 
Barnbarn. 

Ser ingenting. 
Har nedsatt känsel i 
benen. 
Behöver personligt stöd. 
Förflyttar sig korta 
sträckor med rollator. 
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Under intervjuerna strävade intervjuaren (JÖ) att följa de äldres rytm och vilja att 

berätta. Det innebar att det blev en del pauser i intervjuerna när en äldre person 

ville sitta tyst och tänka, när personal kom in på rummet eller när den äldre 

behövde göra ett toalettbesök. Några intervjuer kortades vid några tillfällen av 

hänsyn till den äldres allmäntillstånd. 

 

Fokusgruppsintervjuer  

För delstudie IV valdes fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Fokus-

gruppsintervjuer har beskrivits som passande för att få tillträde till människors 

vardagskommunikation och för att samla data från flera personer vid ett och 

samma tillfälle om hur de tänker och talar om ett specifikt ämne (Kitzinger, 1995), 

exempelvis om hur personal på sjukhem handskas med döende och död. Fokus-

gruppsintervjuer kan underlätta diskussioner och stimulera till reflektion och 

samtal om tidigare outtalade erfarenheter och uppmuntra personer att bidra i 

diskussioner om tabubelagda ämnen (Kitzinger, 1995), som döende och död.   

Fem fokusgruppsintervjuer med personal från olika vård- och omsorgs-

boenden genomfördes. De varierade i längd från 45–60 minuter. På ett vård- och 

omsorgsboende genomfördes två fokusgruppsintervjuer med personal från olika 

avdelningar. Alla fokusgruppsintervjuer ägde rum på informanternas arbetsplats, 

i ett personal- eller konferensrum och spelades in på band. Moderatorn (JÖ) 

ställde introducerande frågor i grupperna i syfte att stimulera diskussionen och 

ansvara för att alla kom till tals i grupperna. Två erfarna forskare (BMT, ARH) 

turades om att agera som observatörer i grupperna.  

 

Analys 

Statistik 

I delstudie I bearbetades materialet statistiskt. Medelvärde och 95 % 

konfidensintervall för väntetid (datum för beslut minus datum för flytt) för flytt 

till vård- och omsorgsboende beräknades för olika grupper, de som vistades 

hemma, på sjukhus och på korttidsboende vid tiden för beslut. Skillnader mellan 

medelålder och medelväntetid analyserades med Student’s T-test. Effekterna av 
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ålder, kön och samlevnad på väntetiden beräknades med multipel linjär 

regression.  

 

Hermeneutik 

Analysen av intervjuerna i delstudierna II och III har skett med stöd av herme-

neutisk metod. Hermeneutik är både en filosofi och en forskningsansats, där 

tolkning används som analysredskap. Inom hermeneutik söks olika sätt att förstå 

företeelser i vardagen. Gadamer (1975/2004), en av hermeneutikens förgrunds 

gestalter, lät sig inspireras av Heideggers tankar om att människan är en 

meningssökande varelse. Gadamer kom att rikta sitt intresse på att försöka förstå 

vad olika företeelser betydde för människor. Han menade att vi kan förstå en 

företeelse på flera sätt, beroende på vår förförståelse om företeelsen (Gadamer, 

1975/2004).  Ödman (1992, 2007), som hämtat inspiration från Gadamer, 

menar att det är tre dimensioner som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i ett 

hermeneutiskt tolkningsarbete. Den första är tidsdimensionen som innebär att ett 

fenomen (nuet) måste förstås både utifrån sin bakgrund och sina framtida 

möjligheter att frilägga mening och att tilldela mening.  

Tolkandets abstraktionsnivå är den andra dimensionen, vilken betyder en strä-

van efter att tolkningar och system av tolkningar inom vilka helheten (kontexten) 

kan bekräfta delarna (texten) och tvärtom (det som vanligen kallas den herme-

neutiska cirkeln).  

Den tredje dimensionen som Ödman tar upp är tolkningsfokusering. Analysen 

fokuserar både den yttre verkligheten och den inre (existentiella) verkligheten. Den 

yttre verkligheten handlar bland annat om det faktiska i tillvaron medan den inre 

verkligheten handlar om hur tillvaron upplevs.  

Analysarbetet i delstudie II var inspirerad av hermeneutisk metod och 

präglades av en dialektal pendling mellan helhet och del, en så kallad 

hermeneutisk cirkel. Till att börja med läste jag alla intervjuer ett flertal gånger för 

att få en känsla för helheten och en första preliminär tolkning gjordes. Under 

analysprocessen förde jag anteckningar i marginalen för att främja sökandet efter 

idéer och budskap som kunde bidra till en djupare förståelse av 

biståndshandläggarnas resonemang. Den slutliga tolkningen som baserar sig på 

helheten och delarna formade två teman och fyra subteman (Tabell 3).  
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I delstudie III följde analysen nedanstående steg: 

Alla intervjuer lästes i sin helhet ett flertal gånger för att få en förståelse för 

innehållet. Varje persons 1–4 intervjuer sammanfogades därefter till ett dokument 

och analyserades som en helhet med hänsyn tagen till tidsdimensionen. De äldres 

beskrivningar av livet nära döden, det vill säga nuet, tolkades i förhållande till 

personens livsberättelse (det personen valde att tala om). Detta kan illustreras med 

ett citat från en person i 90-årsåldern: 

 

”[XX] har varit död i över 40 år, hon dog på vägen till 
sjukhuset… Jag kan inte tala om hur jag kände det, det var något 
fruktansvärt helt enkelt. … det gick så fort, det enda hon sade 
”får jag gå ut här”, men chauffören sa att här får ingen gå ut, du 
får sitta i bilen. Hon ville ha luft… Du förstår hon kvävdes. Ja 
usch vad hemskt det var… Jag kan känna än hur gräsligt det 
var… Inte ord kunde vi säga till varandra… Det är så mycket 
man tänker på förstår du. Jag tänker på precis att jag kan se mig 
ligga i en kista. Det kan inte undvikas än att man tänker på 
döden. Det värsta förstår du är att jag är rädd att jag ska kvävas, 
annars är jag inte rädd. Men just det där att jag ska kvävas det är 
jag väldigt, väldigt rädd för.”  
 

Här framkom olika preliminära tema som belyste avgränsade perioder och 

händelser i informanternas liv (tolkandets tidsdimension). Del för del av inter-

vjuerna analyserades mot bakgrund av de äldres unika erfarenheter med syfte att 

få en mer detaljerad förståelse för vad livet nära döden på sjukhem innebar för 

dem (tolkandets abstraktionsnivå och tolkningsfokusering). 

 

Diskursanalys 

Fokusgruppintervjuerna analyserades med stöd av diskursanalys. Diskursanalys 

har sitt ursprung i lingvistik (språklära) och semiotik (teckenlära), det vill säga 

studier av tal och text (Howarth 2007). I sin snävaste betydelse har diskursanalys 

använts för att analysera ett enda uttalande eller på sin höjd samtal mellan två 

personer. I en vidare mening kan diskurs ses som en paraplyterm för olika sätt att 

förstå sambandet mellan språk och handling, det vill säga hur tal, text och kon-

text samverkar och tillsammans presenterar en konstruerad verklighet (Silverman, 

2004). 
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Som forskningsredskap tar diskursanalys hänsyn till tolkningar av tal och text 

i förhållande till den sociala kontext där de uppträder (Howarth, 2007). En 

diskurs kan beskrivas som ett nät som består av trådar, spända mellan olika 

punkter, så kallade noder. En nod har en särskild betydelse i diskursen och utgör 

därför själva navet för diskursen (Howarth, 2007).  

I studie (IV) var en nod, rädsla för döden. Nodens trådar var två. Den ena var 

att koncentrera sig på dagliga uppgifter och den andra att undvika att prata om 

döden. Inom diskursanalys talar man om att en person eller ett fenomen som 

döden har en särskild position i diskursen. Genom att använda begreppet 

position fokuseras platsen eller möjligheten att uttrycka sig inom en diskurs. 

Positioner kan därför ha olika betydelser inom en diskurs beroende på dess 

sammanhang, men de kan också vara enande för diskursen (Howarth, 2007).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 
 
      Figur 2 Ett urval av Linells språkkonventioner som användes vid transkribering  
      av intervjuer. 

 

Som stöd vid transkription av fokusgruppsintervjuerna användes fem av Linells 

(1994) transkriptionsregler (figur 2) för att synliggöra nyanser i informanternas 

De fem regler som användes vid transkription: 

� En punkt, omgiven av parenteser (.) motsvarar mikropauser i samtal.  

� En siffra inom parentes (2) motsvarar längre pauser och siffran anger det antal 

sekunder pausen varar.  

� Ett uttalande omgivet av ringar beskriver ett lågmält, ”halvkvädet” yttrande, 

ex. från intervju: ”då får man °vara överens om det°, att det är mera 

slutskedet”.  

� Vidare används kursivering när en informant betonar något som är av 

betydelse för personen.  

� KURSIVA VERSALER används när en informant med eftertryck betonar/eller 

höjer rösten för att med emfas frambringa sitt budskap. Förutom ovanstående 

konventioner dokumenterades såväl suckar som hmmanden och fnitter under 

transkriberingen. 
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språk och underlätta inläsning av intervjuerna. Här illustreras detta med ett citat 

från en fokusgruppsintervju: 

”K: det blir som en familj, man får fråga dem ibland hur var det här nu 
då. 
I: det blir nästan som att förlora en familjemedlem när någon dör? 
K: visst de de de e ju så visst är det de… Speciellt när det sker väldig 
plötsligt, som vi hade en (.) det var väldigt jobbigt , ja det var hemskt 
jobbigt för oss också det var fruktansvärt jobbigt 
B: Ja det var väldigt det var jättejobbigt ha skratt (nervöst, tvår sina 
händer) ja vi var ju det var ju- - - 
K: = vi hittade henne på golvet, och det var försent alltså det var swith 
knall och fall så 
B: som hon hade ramlat 
K:= å(.) man såg på en gång att det var försent och det var jobbigt. 
M-B: mmmm mm 
K:= både för oss och sedan att (.) tala om det liksom. De är en sak om 
man vet som ofta någon som ligger för döden hinner man förbereda 
sig lite… Men det var jobbigt då när man skulle berätta då att hon 
hade plötsligt ��  gått bort��  … jaaheum (.) just då så var det lite (2) 
puh det var på sommaren  så det var ju jag och du ( nickar åt B) så sen 
så var det några vikarier…  
B: jag tror att det kan vara bra om man har lite (.) förberedelse för så 
såna situationer, att man har någon slags rutin (.) �faktiskt�    
Kollektivt Mm mm ja jaa ”. 

 

Till att börja med läste jag igenom alla intervjuer ett antal gånger för att få en 

känsla för helheten och ett första intryck av personalens beskrivningar av döende 

och död i relation till sin sociala praktik, det vill säga vård- och omsorgs-

kontexten. Efter denna initiala läsning analyserades texten induktivt och frågor 

ställdes till texten om hur äldres döende och död kommunicerades av personalen. 

Därefter kodades dominerande utsagor utifrån hur och vad som sades. Under läs, 

kod, och tolkningsprocessen formulerades en handfull noder och tre positioner.  

 

Etiska överväganden    

För att fördjupa kunskapen och förståelsen om hur livet ter sig för äldre personer 

som flyttar till och bor på sjukhem i livets slutskede tillfrågades äldre personer, 

biståndshandläggare och vårdpersonal om deltagande i studien.   

Personer i livets slutskede beskrivs tillhöra en sårbar grupp i samhället 

(Agrawal, 2003), vilket inte är liktydigt med att personerna inte är kapabla att 
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fatta egna beslut om deltagande i forskning. Av flera studier framgår att personer 

med begränsad tid kvar att leva oftast har beslutskompetens och förmåga att vär-

dera sin medverkan i forskning (Addington-Hall, 2002). Casarett och Karlawish 

(2000) ställer frågan om det behövs särskilda etiska riktlinjer för personer i livets 

slutskede. Samtidigt bedöms de etiska principer som finns, om exempelvis infor-

merat samtycke, vara tillräckliga (jfr Addington-Hall, 2002).  

Förmågan att fatta autonoma beslut kan vara nedsatt till följd av sjukdom, 

exempelvis demenssjukdom. I sådana fall måste forskaren efter samråd med när-

stående eller god man fatta beslut om personen kan delta eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

Ett annat problem är att den äldre personen kan vara trött och svag till följd av 

sin höga ålder, men också sjukdom. Fokus har hela tiden varit inställt på att göra 

minsta möjliga skada för de äldre och samtidigt försöka bringa klarhet i de äldres 

livssituation den sista tiden i livet. Samtidigt har drivkraften varit att få fram 

kunskap som kan bidra till att utveckla vård och omsorg av äldre personer.  

I arbetet med avhandlingen har kravet på konfidentialitet varit genomgående. 

Detta krav är dock inte helt oproblematiskt och förväxlas ofta med anonymitet. 

Det senare kan bara garanteras om forskarna själva och obehöriga personer inte 

kan koppla ihop data med person (Vetenskapsrådet, 2002).  

I delstudie I insamlades ett antal demografiska data såsom kön, födelseår, 

civilstånd och beskrivningar av symtom och ibland även diagnoser. Av 

dokumenten framgår inte varifrån uppgifterna är hämtade geografiskt, inga 

fullständiga personnummer är noterade och data kan inte kopplas till person, 

vilket torde minimera risken för igenkännande. Det insamlade materialet tjänar 

inte heller några andra syften än rent vetenskapliga, vilket är i linje med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Grundförutsättningen för kvalitativa intervjuer är att de bygger på ett 

ömsesidigt förtroende. Forskaren måste pröva vad hon eller han vill och behöver 

veta för att göra forskningsfrågan rättvisa och väga detta i förhållande till respek-

ten för den intervjuades autonomi och integritet. De tankar som väcks och de 

utsagor som förmedlas kan leda till grubblerier, ångest och känsla av över-

givenhet hos de personer som intervjuas.   
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Såväl biståndshandläggare (delstudie II) som vårdpersonal (delstudie IV) 

uppmuntrades att närhelst de önskade ta kontakt med intervjuaren (JÖ). 

Intervjuaren (JÖ) gav mobiltelefonnummer och e-postadress till informanterna 

för att underlätta kontakt. De äldre personerna (delstudie III) kontaktades per 

telefon, efter överenskommelse, tre dagar efter varje intervjutillfälle för upp-

följning av intervjun. Varken biståndshandläggare eller personal hörde av sig till 

intervjuaren för att klargöra något uttalande eller diskutera sin medverkan i 

respektive studie. De flesta av de äldre uttryckte inga obehag över sin medverkan, 

snarare efterfrågades när nästa intervjutillfälle skulle äga rum.  En av de äldre blev 

efter en intervju orolig att medverkan i intervjuer skulle ha en negativ inverkan på 

vården och omsorgen om hennes person. Erfarenheter av äldres oro över vård 

och omsorg till följd av medverkan i intervjuer har beskrivits i andra studier (jmf 

Hellström, 2005, Dwyer, 2008).  

En annan aspekt av konfidentialitet är hantering av den text som framträder 

vid transkribering. Från det att intervjuerna (delstudierna II, III och IV) transkri-

berats har informanternas namn redovisats med en versal och ortsnamn har 

ersatts med fiktiva i syfte att minimera igenkänning. 

Tiden är en tredje aspekt av betydelse för kravet på konfidentialitet. Samtliga 

delstudier (I, II, III, IV) genomfördes i samma geografiska område i Stockholms 

län.  Sedan datainsamlingen genomfördes 2004–2006 har ett antal förändringar 

genomförts som bidrar till konfidentialitet. Det rör såväl det geografiska 

områdets storlek (delstudie I), organisationsförändringar (delstudie II), rörlighet 

bland personal (delstudie IV) och dödsfall bland de äldre (delstudie III). 

Någon av biståndshandläggarna (II) har sedan datainsamlingen slutat sin an-

ställning. Andra har förändrat områdesansvar eller arbetar med andra uppgifter.  

De äldre som tillfrågades att medverka i delstudie III befann sig alla i 

beroendeställning till den personal som arbetade på sjukhemmen. Sjuksköterskor 

på respektive sjukhem identifierade och informerade de äldre om studien. De äldre 

kontaktades därefter av JÖ och informerades muntligt och skriftligt om studien. 

Några av de äldre hade starkt nedsatt syn eller var helt blinda. Den skriftliga 

informationen lästes upp i sin helhet för de äldre som inte själva kunde läsa 

texten. Samtidigt informerades de äldre om att medverkan i studien var frivillig. 

De äldre kontaktades två dagar senare för att överenskomma om tid för en första 
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intervju. Inför varje intervjutillfälle påmindes de äldre om att de närhelst de 

önskade kunde tacka nej till fortsatt medverkan i studien (Bilaga 1). 

Under intervjuerna observerades särskilt hur de äldre orkade med situationen. 

Vid ett tillfälle var en av de äldre mycket ledsen till följd av ett nedslående 

telefonbesked, och vi kom överens om att flytta intervjun till ett annat tillfälle. De 

äldre som visade tecken på trötthet tillfrågades om intervjun skulle avbrytas. 

Några valde då att avsluta intervjun. Vid ett par andra intervjuer sade de äldre att 

de ville avsluta intervjun, medan andra sade att de ville avsluta intervjun, samtidigt 

som de själva fortsatte sina berättelser i ytterligare 15–20 minuter. Min erfarenhet 

av att intervjua äldre personer över tid är att flertalet uttrycker tacksamhet över 

att någon lyssnar till deras berättelser och att intervjuerna sett i det perspektivet 

förefaller ha gjort mer nytta än medfört risk. Detta överensstämmelser även med 

andra erfarenheter inom vår forskargrupp av studier i livets slutskede (Rinell-

Hermansson, 1990; Andershed, 1998; SahlbergBlom, 2001; Ternestedt och 

Franklin, 2006) och äldre på sjukhem (Dwyer, 2008). 

I delstudie IV intervjuades personal från fyra sjukhem inom samma geo-

grafiska område som i delstudie II. Enhetschefer/chefssjuksköterskor på de olika 

vård- och omsorgsboendena informerades såväl skriftligt som muntligt om 

studien. Därefter frågade respektive enhetschef eller chefssjuksköterska sin 

personal, i samband med ordinarie arbetsplatsträff, om det var några som var 

intresserade att medverka i studien och dela med sig av sina tankar och erfaren-

heter. Ett par dagar senare kontaktades varje enhetschef alternativt chefs-

sjuksköterska via telefon för att höra om det fanns något intresse hos personalen 

att medverka i studien. Därefter bokades tid för fokusgruppsintervju med 

personal på respektive vård- och omsorgsboende (sjukhem). Vid intervjutillfället 

upprepades information om studien och varje person som kom att medverka gav 

sitt informerade samtycke till att medverka i studien. Det förekommer vård- och 

omsorgsboenden i materialet där ingen av de intervjuade vårdarna arbetade kvar 

på samma arbetsplats som när intervjun ägde rum. 

Etiskt tillstånd för projektet har givits av forskningsetisk kommitté i Stockholm 

(dnr 171/01). 
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RESULTAT  

Delstudie I Väntetid för en flytt till vård- och omsorgsboende 

Under studieperioden fattades sammanlagt 461 beslut om förändrad boendeform 

för äldre. Av de 445 beslut som granskades berörde 199 beslut (45%) en 

permanent plats på vård- och omsorgsboende, medan 246 beslut (55%) rörde 

temporära förflyttningar till korttidsvård. Av de 445 biståndsbesluten berörde 

312 beslut (70%)  kvinnor och resterande 133 beslut (30%) rörde män. De 

äldres genomsnittliga ålder var 85 år (medelvärde)spridning (s 7,0). Männen var 

83 år, dvs. tre år och sju månader yngre än kvinnorna (p = 0,001). Enligt 338 

beslutsunderlag (76%) beskrevs de äldre som ensamboende och i 355 

beslutsunderlag (77%) beskrevs den äldre ha barn eller andra närstående i sin 

geografiska närhet vid tiden för beslut. Ungefär hälften, 216 av de äldre (49%) 

hade enligt beslutsunderlagen hjälp av närstående med att exempelvis handla och 

betala räkningar. Orsaken till en äldre persons behov av vård- och 

omsorgsboende var ofta beskriven i abstrakta standardfraser som” ökat 

vårdbehov relaterat till somatisk sjukdom” och målet med beslutet angavs vara 

att” tillförsäkra den äldre en skälig levnadsnivå”.  

Av resultatet framgår det i 225 av beslutsunderlagen (51%)  att ett ökat behov 

av omsorg tillföljd av somatisk sjukdom var orsak till att en plats beviljats på 

vård- och omsorgsboende. En plats på gruppboende för personer med 

demenssjukdom tillstyrktes enbart äldre som hade en diagnostiserad 

demenssjukdom, övriga äldre med kognitiv svikt beviljades en plast på sjukhem. 
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Det fanns statistiskt signifikanta skillnader i väntetid mellan de äldre som 

vistades på sjukhus vid tiden för beslut om förändrad boendeform och de äldre 

som bodde hemma när beslutet fattades. Flytt från sjukhus innebar kortast 

väntetid, oavsett vart den äldre skulle flytta. Väntetiden för en flytt från hemmet 

till sjukhem var igenomsnitt 14,4 dagar längre än väntetiden för flytt från sjukhus 

till sjukhem (p = < 0,001). Motsvarande skillnad i väntetid var för en flytt till 

korttidsboende 15 dagar (p = 0,009) (Tabell 4). 

Det mest typiska beslutet om förändrad boendeform rörde en 86 årig 

ensamboende kvinna med en väntetid på 18.8 dagar (medeltal) 

(konfidensintervall 15.0–22.6 dagar).  

 

 

 

Vid analys av om ålder, kön och sammanboende påverkade väntetiden 

framkom inga signifikanta skillnader när det gällde väntetid och ålder och 

sammanboende. Män hade emellertid en fem dagar kortare väntetid jämfört med 

kvinnor (Tabell 5). 

För en liten grupp äldre, 17 personer, var väntetiden för en flytt till vård- och 

omsorgsboende (längre,) i genomsnitt 47 dagar. Dessa äldre personer väntade på 

plats inom så kallad nischad vårdform, ett vård- och omsorgsboende med 

inriktning på en specifik? etnicitet eller religion, alternativt vårdformer som krävde 

särskild omvårdnadskompetens hos personalen, såsom psykogeriatrisk vård och 

omsorg.    
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Delstudie II   Biståndshandläggares resonemang om äldres behov av  

omsorg i livets slutskede 

Behov av palliativ vård var något som biståndshandläggarna i allmänhet inte 

fokuserade på när de bedömde äldre personers behov av omsorg, inte heller var 

det något man talade med varandra om. Två skilda förhållningssätt till de äldres 

behov i livet slutskede framträdde vilka tydliggjorts genom temana: Den naturliga 

vägen till döden och Den medicinska vägen till döden.   

Den naturliga vägen till döden representerade ett förhållningssätt där de äldres 

döende och död uppfattades som en naturlig del av livet. Temat bygger på två 

subteman: döden är en outtalad och osynlig del av livet och standardiserade 

behovs-bedömningar baserade på lokala riktlinjer.  

Det första subtemat döden är en outtalad och osynlig del av livet präglades av 

tystnad. Biståndshandläggarna berörde inte frågor om döendet och döden, vare 

sig med de äldre eller med varandra. Den bästa handlingsstrategin var att vänta 

och se och vid behov bevilja nya omsorgsinsatser. Det andra subtemat var 

standardiserade behovsbedömningar baserade på lokala riktlinjer. 

Biståndshandläggarna hade utarbetat lokala manualer till sin hjälp vid 

bedömningar och beslut. Dessa manualer fokuserade basala fysiska 

omvårdnadsbehov, som mat, dryck och personlig assistans i hygiensituationer. I 

praktiken betydde detta att den äldre erbjöds en standardiserad omsorg som tog 

liten hänsyn till individuella behov.   

Den medicinska vägen till döden karaktäriserades av ett förhållningssätt till den 

äldres situation, som synliggjorde döden och gav utrymme för mer 

individualiserad vård. Temat stöds av två subteman: döden som en uttalad och 

synlig del av livet och flexibel behovsbedömning baserad på den äldre personens 

behov.  

Av biståndshandläggarnas beskrivningar framkom att plötsliga förändringar 

som ofta innebar sjukhusvistelse till följd av sjukdom, progress i tidigare sjukdom 

eller en fallskada utgjorde en brytpunkt där närheten till döden 

uppmärksammades och tillgången till vård ökade. Den brytpunkten bidrog också 

till att uppmärksamhet riktades mot den äldres välbefinnande, även om de äldres 

existentiella behov och behov av samtal fick liten uppmärksamhet både i den 

medicinska vägen till döden och i den naturliga vägen till döden. Samverkan med 
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olika vårdgivare beskrevs som viktigt. De äldre beviljades både längre och tätare 

besök när närheten till döden hade identifierats.   

 

Delstudie III   Äldre personers erfarenhet av livets slutskede på sjukhem 

De äldres framtid var mycket begränsad. Samtliga äldre som ingick i studien var 

medvetna om att det tidigare hemmet på olika sätt inte längre kunde erbjuda dem 

trygghet. Att bo kvar hemma var således inte ett realistiskt val. Det var på så sätt 

tryggt att bo på sjukhem och att veta att det fanns personal utanför dörren om de 

behövde hjälp. De äldre kände både en tacksamhet över att ha beviljats en plats på 

sjukhemmet, samtidigt som de kände en sorg över att inte kunna bo kvar hemma. 

Tre teman Att vara främmande i en obekant kultur, att vara avskärmad från 

vardagslivet och att leva i väntan på döden beskriver en livssituation präglad av 

de äldres upplevelse av utanförskap. Personerna levde i en existentiell 

gränssituation. 

Att vara främmande i en obekant kultur innebar att livet hade förändrats på 

grund av både ett ökat kroppsligt beroende och flytten till sjukhem. De äldre 

personerna kände sig mer begränsade i den nya miljön jämfört i hemmiljön. Deras 

självbild hotades också av att de kände sig osäkra på hur de skulle bete sig på 

sjukhemmet och de saknade en ömsesidighet i relationen till personalen. 

Tolkningen är att de äldre anpassade sig och underordnade sig personalens 

normer och värderingar. Att vara avskärmad från vardagslivet innebar att de 

äldres livsrum krympte. De äldre var avskärmade från sitt tidigare liv, såväl 

materiellt, fysiskt, socialt som existentiellt på grund av gjorda förluster. En stor 

sådan förlust var förlusten av det egna hemmet. Det kunde handla om en förlorad 

frihet till följd av begränsad rörelseförmåga, eller annan kroppslig förlust, såsom 

förlorad syn eller försämrad hörsel. Utomhusvistelser var sällsynta och de äldre 

medverkade inte på samma sätt som tidigare i vardagens aktiviteter och händelser.  

Tillfällen att kunna ge av sig själv och dela med sig av sin kompetens var 

begränsade. Framtiden uppfattades kort och begränsad. Temat Att leva i väntan 

på döden synliggjorde närheten till döden, den händelse alla väntade på. Att vänta 

på döden var ensamt. Det fanns små möjligheter för de äldre att dela sina tankar 

såväl om livet som om döden med personal, närstående och medboende. De 
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äldres tidigare erfarenheter av främst döende och död förefaller ha haft betydelse 

för deras tankar om till exempel meningen med livet och vad händer efter döden.  

Döden var ett tabuområde på sjukhemmet och de äldres tankar lämnades 

obekräftade. Döden upplevde de äldre som ett naturligt slut på ett långt liv. De 

äldre kunde känna sig färdiga med livet, längta efter att dö samtidigt som de 

kunde känna en bävan inför den händelse som döden innebar.   

Delstudie IV   Vårdares resonemang om döende och död på sjukhem 

På sjukhem är döende och död en realitet både för den personal som arbetar där 

och för de äldre som bor där. Vårdpersonalens resonemang om de äldres döende 

och död har beskrivits i tre positioner utifrån hur personalen talade om döden. 

De tre positionerna var Döden är tyst eller tystad, Relationer skjuts i bakgrunden 

och Döden uppmärksammas. De tre positionerna synliggör en diskurs 

karaktäriserad av en spänning mellan ett undvikande av döden och en 

konfrontation med den. Personalen vårdar både äldre personer som är döende, 

samtidigt som de förväntas värna övriga äldres oberoende och se till att vardagen 

präglas av meningsfullhet och aktivitet i gemenskap med andra.  

Den första positionen Döden är tyst eller tystad byggdes upp av noden rädsla 

för döden. Noden utgör positionens knutpunkt och som sådan har den en 

speciell betydelses för positionen. Personalen som uttryckte rädsla för döden, höll 

döden på distans genom att koncentrera sig på praktiska sysslor och genom att 

undvika att gå in till de äldre som var döende. Döden tystades på så sätt. Döden 

var inte heller något man talade om vare sig med de äldre eller med varandra, 

döden var omgiven av tystnad. 

Den andra positionen Relationer skjuts i bakgrunden byggdes upp av noden 

vara ledsen/känna sorg. Personalen tvingades förhandla med sig själva och 

utveckla strategier för att härbärgera, distansera eller möta de känslor som de 

äldres döende och död väckte hos dem. Det innebar att de undvek att på ett 

djupare plan engagera sig i de äldres livssituation. Rutiner saknades för att stödja 

personalen, eller var förbehållen några få och känslor ignorerades. Döden 

uppmärksammades i samband med dödsögonblicket. Den tredje positionen 

Döden uppmärksammas kan beskrivas som en ritualiserad position som byggdes 

upp av noderna tillkännage döden och ta farväl samt omsorg om den döda 
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kroppen. Döden kopplades ihop med livet på sjukhemmet genom rutiner och 

ritualer som följde på den äldres död. Döden uppmärksammade personalen på 

personen i den döda kroppen. Genom noden att tillkännage döden och ta farväl 

av den döde synliggjordes personen bakom den döda kroppen och såväl 

medboende som personal hade ritualer för att ta farväl. Vanligtvis tändes ett ljus 

för den döda personen, en ritual som både personal och de äldre tog ansvar för.  

Att visa omsorg om den döda kroppen var ett sätt för personalen att hålla kvar 

personen i den döda kroppen. Den döde betraktades som en levande person i 

behov av omvårdnad, efter att döden hade inträffat.  
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DISKUSSION  

Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om livssituationen 

för äldre personer som har flyttat till vård- och omsorgsboende i livets slutskede. 

De äldres situation belyses utifrån äldre personers, vård- och omsorgspersonals 

och biståndshandläggares perspektiv. De äldres situation belyses via data- och 

metodtriangulering. Totalt bygger avhandlingen på analys av 461 biståndsbeslut 

om förändrad boendeform, individuella intervjuer med sju biståndshandläggare, 

upprepade intervjuer med 16 äldre personer över tid samt fokusgruppsintervjuer 

med 28 vårdare. Avhandlingens huvudresultat kan sammanfattas i den 

kompakta tystnad som äldre personers död omgavs av. I begreppet död 

inkluderas döendet, händelsen död och tillståndet död det vill säga de första 

timmarna efter personens död (Feigenberg, 1977). Tystnaden omkring döden 

framgår tydligast i delstudierna III och IV, men återfinns också i delstudie II och 

implicit i delstudie I.  

 

Tystnaden kring döden 

Vård- och omsorgskulturen på sjukhemmen karaktäriserades av en tystnad när 

det gällde döden. Detta resultat var delvis överraskande eftersom vardagen på 

vård- och omsorgsboenden innebär en kontinuerlig konfrontation med 

skröplighet och död. Vårdtiderna har blivit kortare och plats ges enbart till 

personer med mycket stora vård- och omsorgsbehov. Enligt några studier av 

äldres förhållande i olika europeiska länder framgår att cirka häften av de äldre 

dör inom ett år efter det att de flyttat till vård- och omsorgsboende (Klinkenberg, 

Visser, Broese van Groenou, van der Wal, Deeg och Willems, 2005; Froggatt och 

Payne, 2006; Van den Block, Deschepper, Bilsen, van Castern och Deliens, 2007). 

Motsvarande uppgifter för Sverige är under framtagande.  

Den kompakta tystnaden omkring döden var särskilt tydlig i studie IV. 

Tystnaden i den studien kan förklaras utifrån personalens rädsla för döden och 

bristande stöd i arbetet. Personalen saknade utbildning om palliativ vård och 

hade inte tillgång till handledning. En äldre persons död kunde för en vårdare 

vara det första mötet med döden. Rädslan och osäkerheten inför döden innebar 
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att vårdare kunde undvika att gå in till en döende äldre person. Mötet med äldre 

personers död uppmärksammade vårdarna på deras egen dödlighet.  

Källström Karlsson (2009) beskriver ett annat förhållningssätt till döden. I 

studier av hur personal inom hospicevård beskriver sina erfarenheter av att vårda 

personer med avancerad cancersjukdom fann hon att mötet med andras död 

innebar en konfrontation med den egna döden som resulterade i en personlig 

mognad. Döden beskrevs både som en förändringsagent vilken resulterade i 

personliga ställningstaganden och som en följeslagare i livet dvs. döden 

uppfattades som en naturlig del av livet. Gemensamt för de båda 

förhållningssätten var en medvetenhet om de transitioner som döende personer 

genomgår och hur dessa kan utmana personernas självbild och identitet. Döden 

inom den studerade hospicevården var varken tyst eller tystad. Denna skillnad 

kan förstås utifrån att personalen inom hospicevården arbetade utifrån andra 

förutsättningar än personalen på de studerade vård- och omsorgsboendena. 

Personalen inom hospicevård arbetade utifrån en gemensam vårdfilosofi, de hade 

ofta utbildning och tillgång till handledning.  

Av delstudie (IV) framkom att personalen genom att inte tala om döden 

försökte hålla distans till den. En tolkning kan vara att de kände de äldre dåligt 

och att de därigenom distanserade sig. Ett distanserat förhållningssätt till döden 

kunde även vara ett skydd mot den sorg man kunde känna inför en äldre persons 

död, vilket bidrog till att man inte engagerade sig i vem den äldre var som person. 

Relationen mellan vårdare och den äldre blev ytlig, ett resultat som stödjer 

resultaten i Dwyers avhandling (2008). Det till synes bristande engagemanget hos 

vårdarna antas spegla såväl brister på en organisatorisk nivå som brister i stödet 

och utbildningen till personalen. Ett överraskande resultat i studie IV var den vilja 

till individualisering av vården som uttrycktes när en person dött.  

Händelsen död blev en brytpunkt som resulterade i ett förändrat sätt att tala 

om den äldre, den döda beskrevs som en person som skulle respekteras och kläs 

på ett sätt som uppfattades respektfullt. Den äldre beskrevs inte som en död 

kropp utan som en person (jfr Lantz, 2007). Hur detta kan förstås kan 

diskuteras. En rimlig tolkning är att det fanns ritualer på vård- och 

omsorgsboendena för hur man skulle ta hand om en död människa och hur 

avskedet skulle utformas också med tanke på de närstående. En annan rimlig 
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tolkning är att omsorgen om den döda också kan ha avspeglat en stark respekt 

och rädsla för döden. En begränsning i vår studie är att den enbart fokuserat på 

det sagda ordet, dvs. på berättelser och inte på observationer.  

Det var också tyst om döden i biståndshandläggarnas beskrivningar. Döden 

och vårdens innehåll vid livets slutskede var inte ett tema som de talade med 

varandra eller med de äldre om (II). Biståndshandläggarna saknade utbildning i 

palliativ vård vilket antas ha bidragit till att det kunde vara svårt för dem att 

identifiera äldres behov av palliativa insatser. De såg inte heller detta som sin 

uppgift. Döden sågs som en normal händelse i en äldre persons liv och inget som 

egentligen behövde uppmärksammas på något särskilt sätt. Deras hållning var 

avvaktande hållning och om ytterligare behov av omsorg uppkom så försökte de 

tillgodose dessa. Den vård som det beslutades om har vi beskrivit som stan-

dardiserad eftersom den huvudsakligen följde de lokala riktlinjer 

biståndshandläggarna tillsammans hade utarbetat. I dessa fanns inget stöd för 

vård i livets slutskede. Denna hållning speglade ”den naturliga vägen till döden”. 

Av biståndshandläggarnas beskrivningar framkom att den äldres nära 

förestående död i allmänhet uppmärksammades först när den äldres 

hälsotillstånd resulterat i en medicinsk konsultation, oftast i samband med vård 

på sjukhus. Denna brytpunkt har i studie II beskrivits leda till ”den medicinska 

vägen till döden”. Den vård och omsorg som då beskrevs erbjudas var 

individfokuserad och mer flexibel än vid ”den naturliga vägen till döden”. 

Även av de äldres beskrivningar (III) framgår att döden var tystad. Detta 

diskuteras under nästa rubrik. Av delstudie I framgår detta inte lika tydligt. Jag 

menar dock att döden även där kan sägas ha varit tyst (eller tystad) eftersom de 

granskade biståndsbesluten inte innehöll några uppgifter om de äldres närhet till 

döden. Att det är tyst omkring döden på vård- och omsorgsboende är tydligt. 

Sannolikt kan detta till delar vara en följd av att vård- och omsorgsboendena vid 

tidpunkten för denna studie inte definierade att det var deras uppgift att ge 

palliativ vård. Det torde här finnas fler möjliga tolkningar. Idag pågår projekt för 

att införa den palliativa vårdens principer vid några av dessa vård- och 

omsorgsboenden.  
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Livsrummet krymper 

En fråga som det har varit viktigt att söka svar på, var hur de äldre själva 

upplever att leva nära döden och de transitioner som ofta tillhör denna period av 

livet. De äldre var medvetna om att flytten till vård- och omsorgsboende var 

oundviklig på grund av stora vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Hemmet 

kunde inte lägre erbjuda dem trygghet. På vård- och omsorgsboendet visste de 

äldre att de snabbt kunde få hjälp när de behövde, det var en trygghet. Samtidigt 

innebar flytten många förluster som var förenade med sorg. De förlorade sitt 

vanliga hem och upplevelsen av det oberoende som hemmet varit förknippat med 

även under perioder av stort beroende. Flytten till vård- och omsorgsboendet 

innebar även en påminnelse om den slutliga transitionen, döden.  

Ternestedt och Norberg (2009) beskriver hur vissa transitioner utmanar 

tryggheten, självbilden och identiteten mer påtagligt än andra. En och samma 

händelse kan ha olika laddningar och härigenom hota identiteten på varierande 

sätt. Att få berätta om sitt liv, sin livsberättelse, kan vara ett sätt för den äldre att 

bevara en känsla av kontinuitet trots stora förändringar. För personalen kan 

lyssnandet till denna berättelse vara ett sätt att lära känna den äldre personen. Av 

delstudierna III och IV framgår att samtal inte var en prioriterad uppgift i arbetet. 

Utifrån personalens perspektiv hade de äldre inte behov av att samtala om döden 

vilket inte var i överensstämmelse med de äldres egna erfarenheter. De önskade få 

samtala men de fann ingen som hade tid till detta. Äldres behov av att få dela 

tankar om livet och döden har beskrivits även i andra studier (Wadensten, 

Condén, Wahlund och Murray, 2007). 

Trots olika bakgrunder och hälsostatus beskrev de äldre personerna livet på 

vård- och omsorgsboende på likartat sätt. De kände sig som främlingar i en 

kultur som var obekant för dem. De upplevde sig utestängda från det vanliga livet 

och de levde i en väntan på döden. Ingen beskrev vård- och omsorgsboendet som 

sitt hem, ett resultat som återfinns i andra studier (Ekman, Skott och Norberg, 

2001; Dwyer, 2008). Livsrummet krympte materiellt, fysiskt, socialt och existen-

tiellt. Detta innebar att de äldres vardag kom att kännetecknas av hemlöshet (jfr 

Rasmussen, Jansson och Norberg, 2000) och avsaknad av ömsesidig relation till 

personalen. De äldre personerna tillskrev den stora omsättningen av personal 

som ett hinder för utvecklandet av goda relationer. Iris 93 år beskrev att hon inte 
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hann lära känna personalen eftersom det var ständiga byten. Analogt med detta 

kan bristande kontinuitet i personalgruppen ha försvårat möjligheterna till 

individualiseringen av vården. Den stora omsättningen av personal behöver upp-

märksammas och förebyggas. De äldre personernas beskrivningar av sin situation 

stämmer överens med beskrivningar av den liminala fasen i en transition. Ekwall, 

Ternestedt, Sorbe (2007) har beskrivit hur kvinnor med recidiv av ovarialcancer 

under den liminala fasen beskrivs leva i ”ingenmansland” på tröskeln till en 

okänd framtid. Identiteten gungar och man är på väg in i något okänt. Tillvaron 

är inte en trygg fristad (jfr Öhlén, 2000). Detsamma gällde de äldres erfarenheter i 

delstudie III.  

De äldres tillvaro karaktäriserades både av social och existentiell ensamhet (jfr 

Strang och Strang, 2001; Sand och Strang, 2006). Nilsson, Sarvimäki och Ekman 

(2000) har beskrivit att äldre personer med en förankrad tro var mer trygga inför 

döden oberoende vad de trodde på. En del kände samhörighet med Gud eller 

annan högre makt, andra med naturen och åter andra trodde allt var slut i och 

med döden. De äldre personerna i delstudie (III) var inte rädda för döden men 

uttryckte viss rädsla för hur döendet skulle komma att gestalta sig.  

Trots hot mot identitet och självbild har många äldre ändå bevarat en inre 

styrka (jfr Franklin, Ternestedt och Nordenfelt, 2006; Nygren, Norberg och 

Lundman, 2007). Deras sätt att förhålla sig till sina svårigheter påminner om det 

Frankl (1996) har beskrivit som tre olika värden utifrån vilka mening kan 

utvecklas: skapande värden, upplevelsevärden och attityd- eller 

inställningsvärden. Frankl menar att människan kan välja hur hon förhåller sig 

till något hon inte kan förändra, en sådan situation är döden. Att välja 

förhållningssätt handlar om att försöka finna ett sätt som underlättar uthär-

dandet av en svår situation. Det innebär således inte att personen måste acceptera 

situationen, det handlar istället om att finna ett sätt att genomleva en svår tid. I 

några av de äldres beskrivningar framkommer exempel som kan tolkas som att 

de äldre har valt ett förhållningssätt. Det gäller till exempel Alma 87 år som 

skapade en särskild social samhörighet med några utvalda äldre i samband med 

måltiderna. Det främjade hennes känslor av mening. De äldre var kritiska mot den 

vård och omsorg de hade tillgång till och de försökte på olika sätt uthärda 

situationen, eller göra det bästa av den. Relationen till personalen var mycket 
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viktig för de äldres välbefinnande (Westin och Danielsson, 2007) och deras 

upplevelse av identitetsvärdighet (Dwyer, Nordenfelt och Ternestedt, 2008). Med 

identitetsvärdighet menas den värdighet som är knuten till en persons personliga 

historia, framtid och relationen till andra.  

 

Tillgänglighet till vård och omsorg 

De äldre som beviljades en plats på vård- och omsorgsboende, var vanligtvis 

ensamboende. I studien (I) framkom ingen skillnad mellan de som var 

ensamboende och de som var sammanboende när det gällde väntetiden mellan 

beslut och flytt. Det framgår inte av studien om, och i så fall hur länge, närstående 

vårdade i hemmet innan det fattades ett beslut om en plats på vård- och 

omsorgsboende.  

Ett viktigt resultat som förefaller styra den vård de äldre får är var de vårdas 

eller bor (platsen) vid bedömning av behov, de vårdformer som finns tillgängliga 

inom det studerade geografiska området, och hur lång vårdtiden är i väntan på 

plats inom olika boendeformer (I). Platsen har även betydelse för hur länge en 

äldre person får vänta på att flytta efter det att ett beslut har fattats. I genomsnitt 

väntade de äldre som vistades i hemmet 14 dagar längre på en flytt till vård- och 

omsorgsboende (sjukhem) än de äldre som vistades på sjukhus (I). De äldres 

behov av omsorg och plats för vård och omsorg bedömdes olika, också beroende 

av om man var medveten om att den äldre var i livets slutskede eller inte (II). 

Underlagen för beslut var dock ofta otydliga och inte lätta att tolka (I). S. 

Karlsson (2008) har beskrivit liknande resultat. Detta väcker frågan hur besluts-

underlagen kan utvecklas och bli mer tydliga och vara till stöd även vid kvalitets-

uppföljningar av äldres vård.  

En tolkning av skillnaderna i väntetid mellan personer som vårdades på sjuk-

hem respektive i hemmet är att de äldre som vistades på sjukhus hade ett större 

behov av en plats på vård- och omsorgsboende än de som vistades hemma. En 

annan tolkning är att äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg 

kan bo kvar hemma med stöd av hemtjänst, hemsjukvård, närstående och/eller 

frivilliga och därför inte prioriteras. Ytterligare en annan tolkning är att de äldre 

personerna själva, eller deras närstående, inte kände till vilka rättigheter de hade 
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när det gällde val av vårdplats och/eller inte kunde göra sin röst hörd. Ytterligare 

en tolkning rör ekonomiska skäl. Initialt var den allmänna uppfattningen att 

hemsjukvård skulle vara billigare än institutionsvård. Senare studier har dock 

visat att vård i hemmet kan bli dyrare än vård på institution (Andersson, 

Carstensen, Levin och Emtinger, 2003). Det är dock rimligt att tänka sig att kom-

munens betalningsansvar kan bidra till att äldre personer som vistas på sjukhus 

prioriteras till vård- och omsorgsboende före äldre personer som är hemma. Hur 

prioriteringar sker behöver studeras. 

 

Vårdkulturens betydelse 

Vård- och omsorgsboendet är att betrakta som äldre personers hem samtidigt 

som det är vårdpersonalens arbetsplats, en institution till vilken flera olika 

aktörer har tillträde (Froggatt, 2001; Whitaker, 2004; Sainio och Hansebo, 

2008). Ett vård- och omsorgsboende blir på så sätt en plats där olika intressen 

möts och ett och samma boende kan på så sätt utveckla olika subkulturer. Vid 

studiet av vårdkultur är de värderingar och normer som kommer till uttryck i 

personalens förhållningssätt ofta i fokus (jfr Leininger, 1988).  

Flera studier har fokuserat på vad olika miljöer betyder för människors hälsa. 

Till exempel har jämförelser gjorts mellan vårdkulturen inom akutsjukvård och 

palliativ vård (hospicevård) för patienter med avancerad cancersjukdom. 

Andershed (1998) och Sahlberg Blom (2001), har beskrivit den kultur patienter 

inom akutsjukvård lever i som en snabbhetens kultur och kulturen inom hospice-

vård som en långsamhetens kultur. Långsamhetens kultur innebär här att vården 

utgår från den enskilda patientens behov och självbestämmande. Det får ta tid att 

äta, prata eller klä sig. Det är den döende människans rytm som är utgångs-

punkten. 

 Whitaker (2004) beskriver långsamheten inom vård- och omsorgsboende som 

en lång väntan med en innebörd av tristess. Hon talar om en väntans kultur. 

Dwyer (2008) beskriver också tristessen och monotonin i vardagen genom att 

beskriva att de äldre personerna lever i en tystnadens och långsamhetens kultur. 

Till skillnad från de äldre personerna lever personalen i en görandets kultur som 

delvis påminner om snabbhetens kultur där görandet är i fokus. Resultaten från 
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min avhandling är i linje med tidigare studier. Det jag kan addera till tidigare 

resultat är att de äldre upplevde sig leva i en lydnadens kultur där de har att 

underordna sig rådande värderingar och normer på vård- och omsorgsboendena 

(III). Detta torde utgöra ett hot mot personerna självkänsla och identitet (jfr 

Edvardsson, 2005; Rasmussen och Edvardsson, 2007). Tilliten till sig själv sätts 

på spel.  

På sjukhemmen rådde en tystnadens kultur, samtal och samvaro utöver mål-

tiderna var ovanliga (jfr Dwyer, 2008). Det är sedan tidigare känt att samtal om 

döende och död inte har en naturlig plats i vardagen på vård- och omsorgs-

boende (Andersson-Segesten, 1989; Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith och 

Sixsmith, 2007). Varför det är så tyst om döden kan diskuteras. En anledning till 

tystnade kan vara bristande kunskap och stöd i arbetet. Detta kan sägas få stöd 

av delstudierna II och IV. Studier har tidigare visat att vårdare inte vet hur de ska 

hantera samtal om döende och död (Field och Copp, 1999; McGrath, Yates, 

Clinton och Hart, 1999; Costello, 2000; 2001; Clarke och Ross, 2006). Det är 

rimligt att tänka sig att detta förstärker de äldres känsla av hemlöshet vilket utgör 

ett hot mot deras identitet. Identiteten utvecklas i samspel med andra. Betydelsen 

av personalens förhållningssätt till de äldre framgår också av ett flertal studier. 

Det kan främja de äldres hemkänsla eller hemmastaddhet (Rasmussen, Jansson 

och Norberg, 2000; Zingmark, 2000; Öhlén, Bengtsson, Skott och Segesten, 

2002), känsla av helhet (Randers och Mattiasson, 2004), upplevelse av 

förtrolighet och trevnad (Gott, Seymour, Bellamy, Clark och Ahmedzei, 2004; 

Whitaker, 2004). Det är viktigt för de äldre att känna tillhörighet, att bli sedda 

och respekterade som den person de är (Mattiasson och Andersson, 1997). 

Tystnaden omkring döden speglar sannolikt även tabun i det västerländska 

samhället där hälsa, ungdom och styrka är högt prioriterade värden. 

Om målet med vården och omsorgen av de äldre är en god död, så medför det 

ett vårdaransvar som tar hänsyn till den äldres önskemål i livets slutskede. I den 

asymmetriska beroendesituation som råder, är vårdaren den som är den starkaste 

parten. Det innebär att det är vårdaren som har makt att välja förhållningssätt till 

den äldre, emancipatoriskt eller manipulativt (jmf. Silfverberg, 2007). Ett 

emanicipatoriskt förhållningssätt innebär att den äldres oberoende främjas, 

medan ett manipulativt förhållningssätt begränsar den äldres oberoende. 
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Vårdaren har här ett val att göra skillnad för den andre. En förutsättning för att 

en förtroendefull och stödjande relation mellan vårdare och patient ska kunna 

uppstå, är att vårdaren förmår kommunicera med den sjuke på dennes villkor 

(Travelbee, 1971; Kasén, 2002).   

För att nå målet, en god död, måste ett antal delmål uppfyllas. Det innebär att 

organisationen stödjer överenskomna delmål. Ett sådant delmål kan vara att 

bidra till att den äldres symtomlindring blir så optimal att personen själv är den 

som har kontroll över sitt symtom, exempelvis smärta, och inte tvärtom. En 

annan strävan för vårdarna kan vara att beakta det som upplevs meningsfullt för 

den äldre, vilket innebär att vägen till målet, döden, kantas av meningsfullhet. Ett 

gott döende och en god död för en person blir på så sätt både ett individuellt och 

ett kollektivt ansvar.  

Det moraliska ansvaret visar sig i de etiska överväganden som vårdaren i dialog 

med andra vårdare kommer överens om. En medarbetare som genom dialogen 

känner sig respekterad och bekräftad av sin arbetsledning, har sannolikt lättare 

att respektera såväl de äldre som sina medarbetare. Här utgör begränsade resur-

ser, vilka med tiden kan leda till att personalstyrkan minimeras, ett hot mot 

vårdarnas möjlighet att göra det som känns gott och rätt. Det leder i sin tur till att 

personalen kan uppleva det som flera forskare benämner samvetsstress (Glasberg, 

2007; Dahlqvist, 2008; Juthberg, 2008). Silfverberg (2005) etisk stress och 

Lützén, Cronqvist, Magnusson och Andersson (2003) moralisk stress. 

 

Reflektioner över några centrala begrepp  

I avhandlingen har jag berört ett antal begrepp som är svåra att finna en entydig 

definition av och som kan tänkas vara ett hinder för tillgången till palliativ vård. 

Begrepp som utifrån min bedömning varit hindrande är att det förekommer olika 

uppfattningar om till exempel innebörden av vård i livets slutskede och palliativ 

vård samt vilka kriterier som ska uppfyllas för att en person ska få tillgång till till 

exempel palliativ vård. Ett kriterium som tidigare var giltigt för att få tillgång till 

hospicevård eller palliativ vård var att personens förväntade överlevnad inte 

skulle överstiga sex månader. Identifierandet av en brytpunkt var centralt. Efter-

som det vid andra sjukdomar var betydligt svårare att på ett rimligt sätt 
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prognostisera en persons beräknade överlevnad har inte äldre personer, eller 

personer med kroniska sjukdomar, haft tillgång till palliativ vård. I takt med den 

medicinska och teknologiska utvecklingen, som har försvårat identifiering av 

brytpunkter, har det också skett en glidning avseende brytpunktens roll. En 

samhällelig vision är att alla personer, oavsett ålder, geografisk hemvist och sjuk-

dom, ska ha tillgång till god palliativ vård. Vården ska finnas där personerna 

finns.  

En standardfras som är svår att definiera konkret och som aktualiseras vid be-

dömning av behov av plats vid vård- och omsorgsboende är, ”en skälig 

levnadsnivå”, (SFS 2001:453,4 kap. 1§). Bedömningen av en skälig levnadsnivå 

har varit vägledande vid underlag för beslut om en plats på vård- och 

omsorgsboende (I). Vad som avses med formuleringen är oklart likaså vem som 

har makt att bedöma detta. Ur ett myndighetsperspektiv har formuleringen 

koppling till mängden hjälp en äldre person ska beviljas och hur den ska utföras. 

Formuleringen anger en minimigräns/maxgräns för hur mycket hjälp en person 

ska erbjudas (jmf Lindelöf och Rönnbäck, 2007). Ett annat begrepp som i denna 

avhandling förefaller ha påverkat tillgången till vård, och som det finns anledning 

att reflektera över, är begreppet ”naturlig död”. Av intervjuerna med 

biståndshandläggarna framkom att ett långsamt utslocknande ansågs naturligt 

och inget som föranledde några särskilda insatser. Det väcker frågan om 

betonandet av det naturliga kan göra att behov av vård och omsorg osynliggörs. 

Några studier som bygger på intervjuer med personal har visat att yngre 

personers död väcker mer känslor hos vårdarna än äldre personers död, vilket 

kan förstås utifrån att en allmän uppfattning är att vi som människor ska uppnå 

medellivslängd för att döden ska uppfattas som någorlunda naturlig. Å ena sidan 

kan det ses som positivt att döden ses som en naturlig del av livet och att det är 

naturligare att dö i hög ålder än som ung, å andra sidan finns det en risk att det 

leder till att äldres behov av vård och omsorg inte synliggörs eller t.o.m. inte 

tillmäts samma värde. Detta är värt att reflektera över liksom vad ett värdigt liv i 

hög ålder innebär och hur vården och omsorgen då kan utformas för att nå dessa 

mål. 
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Metodologiska reflektioner 

I avhandlingen ingår studier som baseras på kvantitativ (I) och kvalitativ ansats 

(I, II, III). Avhandlingens tyngdpunkt har varit att söka kunskap om mänskliga 

upplevelser och erfarenheter som de förmedlas via intervjuer/samtal. Huvud-

personerna har varit äldre personer som levde sin sista tid på vård- och omsorgs-

boende inom ett begränsat geografiskt område. Data har samlats via intervjuer 

med biståndshandläggare och personal vid de i studien ingående vård- och 

omsorgsboendena. För att få en bild av äldres tillgänglighet till vård granskades 

två års underlag för biståndsbeslut. De olika delstudierna kan ses som pusselbitar 

i en helhet, vilket förmodas stärka resultatens trovärdighet.  

 

Granskning av dokument – kvantitativ analys  

Delstudie I omfattar en analys av samtliga underlag (461) till biståndsbeslut för 

flytt till vård- och omsorgsboende under två år (2003–2004) med fokus på vänte-

tidens längd. Uppgifterna i dokumenten var av skiftande kvalitet och 16 av 

underlagen måste exkluderas på grund av ofullständig dokumentation. För att 

stärka studiens validitet utarbetades en granskningsmall som följdes noggrant. 

Mallen innehöll huvudsakligen uppgifter om demografiska data (kön, civilstånd, 

barn) och flyttmönster. Uppgifter om de äldres och närståendes önskemål och 

behov av palliativ vård återfanns inte i dokumentationen. Det var en brist. 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskrev att det framkom variationer i vad de äldre 

personerna efterfrågade och vad de erhöll för hjälp. Det vore värdefullt att via del-

tagande observationer ta del av hur beslut fattas, på vilket sätt de dokumenteras 

och hur besluten upplevs av olika aktörer. Analysen av data i delstudie I har skett 

via Student’s T-test och linjär regressionsanalys. Det är rimligt att anta att stu-

diens resultat kan överföras till andra områden med likartad befolkningsstruktur 

och utbud av vård- och omsorgsboenden. Det bör dock uppmärksammas att 

studien genomförts i storstad. 

 

Äldres livssituation nära döden – kvalitativa intervjuer 

Delstudie II och III bygger på kvalitativa intervjuer som analyserats med stöd av 

hermeneutisk metod. Vid tolkningen har de principer som beskrivits av Ödman 

(1992; 2007) tillämpats. Detta framgår tydligast av delstudie III. En bärande 
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princip vid en hermeneutisk studie är öppenhet vid såväl insamlande av data som 

vid analysen av resultaten. Jag har försökt tillämpa det förhållningssätt som 

Ödman kallar ”det öppna frågandets princip”. Det innebär att jag har strävat 

efter att vara öppen för det personerna har haft att berätta. Förhållningssättet var 

att vara följsam. Min egen förförståelse grundade sig främst på de erfarenheter jag 

skaffat mig som undersköterska och sjuksköterska i mötet med äldre personer. 

Vid analysen var det viktigt att försöka förstå innebörden av de äldres berättelser 

utifrån de äldre personernas livsberättelse och hur de tänkte om framtiden. 

Därför valde jag att göra upprepade intervjuer med de äldre. I sina berättelser 

pendlade de äldre personerna ofta spontant mellan nuet, dåtid och framtid. 

Samtalen kan därför liknas vid en hermeneutisk spiral eftersom de äldre pendlade 

mellan att berätta händelser från det gångna livet, nuet och framtiden.  

Vid analysen av data har en pendling skett mellan del och helhet. Tillväga-

gångssättet vid tolkningen har inte varit lätt att beskriva konkret, min strävan har 

dock varit att redovisa de gjorda tolkningar på ett sätt som läsaren kan följa. 

Fokus i studie III har främst varit på de äldres upplevelser av att leva nära döden 

och på sjukhem. Det faller sig då naturligt att en existentiell tolkning har efter-

strävats. De gjorda tolkningarna har sedan jämförts med resultat från andras stu-

dier och relaterats till ett transitionsperspektiv.  

Ett viktigt trovärdighets- eller giltighetsanspråk är att tolkningarna logiskt 

hänger samman och har en rimlig anknytning till de data som ligger till grund för 

tolkningen. Ödman (1992; 2007) menar att kravet på en tolkning som gäller den 

yttre verkligheten är strängare än en existentiell tolkning. En tolkning av den yttre 

verkligheten ska, för att kunna säkerställas, förklara viktig information på ett 

restlöst sätt. Han menar dock att det senare kan vara svårt att uppnå när det 

gäller humanvetenskapliga studier. Trots dessa svårigheter bör nämnda krav 

ändå ses som en ledstjärna. När det gäller den existentiella tolkningen anses 

rimlighetskravet vara tillräckligt. Det innebär att tolkningen ska stämma in på del-

/helhetskriteriet och att den förefaller rimligare än andra tolkningsalternativ.  

I delstudie II har tolkningen beskrivits vara inspirerad av hermeneutisk metod, 

då den inte på samma strikta sätt följde de tolkningsprinciper som tillämpats i 

studie III. Analysen i delstudie II kan sägas mer ha haft karaktären av en tolkande 

innehållsanalys än en hermeneutisk analys. 
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Delstudie IV bygger på fokusgruppsintervjuer och diskursanalys. Under 

arbetet med avhandlingen blev det alltmer tydligt hur den äldres situation 

påverkas av förhållanden på en organisatorisk nivå (inkluderar personalens för-

hållningssätt) och av värderingar i samhället. Att då ta del av personals erfaren-

heter och resonemang utifrån ett diskursperspektiv uppfattades kunna tillföra 

viktig kunskap. Fokusgruppsintervjuer som metod har liksom andra metoder 

sina fördelar och brister. En fördel är att de genererar stora mängder data från 

många personer på en begränsad tid. I homogena grupper kan det betyda att 

tidigare outtalade normer och värderingar kan komma till uttryck (Kamberelis 

och Dimitriadis, 2008). Gruppdynamiken kan också utgöra ett hinder för att nå 

den kunskap man önskar (Wibeck, 2000; McLafferty, 2004). En djupare kun-

skap hade sannolikt kunnat nås om fokusgruppsintervjuer hade kompletterats 

med ytterligare intervjuer (gärna individuellt eller i grupp). Svårigheten var dock 

att det inte var ovanligt med rörlighet bland vårdarna på vissa av vård- och 

omsorgsboendena. På ett vård- och omsorgsboende hade exempelvis alla vårdare 

bytts ut under en ettårsperiod. Vårdarna som deltog i fokusgruppsintervjuerna 

hade arbetat i medeltal 5,3 år (md 2,6 år) på sina respektive vård- och 

omsorgsboende. En fråga som väcks är därför om de vårdare som var med i 

fokusgrupperna var de som stod för stabilitet på sitt vård- och omsorgsboende. 

Om så är fallet är det rimligt att fråga sig vilken betydelse de hade för vårdens 

innehåll för de äldre i livets slutskede. Fokusgruppsintervjuer beskrivs vara 

särskilt användbara som underlag för diskursanalys då de ger forskaren 

möjlighet att förutom att ta del av det sagda också kunna se hur personer 

positionerar sig gentemot andra i gruppen. Den dynamik som uppstår i gruppen 

blir en relevant ”enhet för analys” (Kamberelis och Dimitriadis, 2008). Det är 

svårt att veta vilken personal som kom att vara med i fokusgrupps-

diskussionerna, de som själva ville vara med, eller om de blev ålagda att vara med. 

Vårdarna stod i beroendeställning till sina chefer, vilka kan ha agerat som 

”grindvakter” för att skydda sina verksamheter. Det är därför svårt att veta om 

alla som ville medverka också hade möjlighet att komma till tals. 

Det hade varit en tillgång om vi hade kompletterat fokusgruppsintervjuer med 

videofilmade observationer i verksamheten. Videofilmer av fokusgruppsinter-
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vjuer, kunde ha bidragit till att göra en djupare analys av samtalen (Atkinson och 

Delamont, 2008) än vad enbart de intervjuades utsagor ger möjlighet till.  

Trovärdighetskriterierna vid diskursanalys har likheter med de som presen-

terats gällande hermeneutisk tolkning. Analysen ska vara övertygande och rimlig, 

det ska finnas ett internt sammanhang mellan till exempel olika teman och 

resultaten ska komma till pragmatisk nytta. Dessa kriterier har vi strävat efter att 

beakta och förhoppningen är att resultaten även ska generera nytta. 

Avslutningsvis: En av avhandlingens styrkor är att den både breddar och 

fördjupar kunskapen om äldres sista tid i livet inom ett visst geografiskt område 

och att den belyser livets slutskede för äldre personer ur olika perspektiv. Indirekt 

har mötet mellan äldre personer och representanter för vård och omsorg 

studerats. Valet att använda olika datainsamlingsmetoder och analysmetoder har 

varit lärorikt.  Det har ökat mitt metodologiska kunnande samtidigt som det givit 

mig ny kunskap om förhållanden inom äldreomsorgen. Det vore intressant att 

ytterligare fördjupa studiens resultat genom ytterligare intervjuer med äldre 

personer och vårdpersonal samt även med närstående 

 

Implikationer för omvårdnaden 

I avhandlingen framkom att de äldre och vårdens olika aktörer hade olika för-

väntningar på varandra och att palliativ vårdfilosofi inte var något personalen 

medvetet arbetade efter och inte hade någon större erfarenhet av. Det behöver 

utvecklas modeller som bygger på ett samskapande mellan olika aktörer, där det 

dubbla huvudmannaskapet utgör en tillgång och där värdegrunden på ett 

kärleksfullt sätt utgår från den äldre personens behov och perspektiv.  

Det finns skäl att fundera över hur en vårdkultur som bygger på hospice-

filosofin kan implementeras inom äldrevården för att främja både de äldres 

kvalitet i livet och i samband med döden. Ett förslag på modell för vård av äldre 

personer på vård- och omsorgsboende där den äldre och dennes närstående är 

utgångspunkten för ett aktivt samskapande av vård och omsorg om den äldre 

personen illustreras i (figur 3).  
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Figur 3 Förslag på modell för omvårdnad som bygger på ett samskapande mellan 

olika aktörer utifrån den palliativa vårdens filosofi.  

 

Ett antagande är att den palliativa vårdens filosofi och det förhållningssätt det 

representerar får sin näring från de äldre själva. Vården och omsorgens aktörer 

utgör i modellen en sammanhållen länk som samverkar oberoende av huvudman, 

till gagn för den äldre personen i livets slutskede. Ett antagande är att en samman-

hållen vård och omsorg för äldre personer möjliggör ett värdigt slut för äldre 

personer. Detta behöver dock prövas och studeras noggrant samt utvärderas 

ytterligare. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

For more than ten years, Sweden has been one of the European countries with the 

largest proportion of people aged over 80 years. The age structure has changed 

and the traditional shape of age distribution, often depicted as a pyramid, is today 

more like an ellipse. 

The risk of being stricken by illness and requiring care increases with age. The 

majority of older people die after a period characterised by successive functional 

impairment, illness and increasing dependence on others. The need for support 

from others includes informal care, social services as well as health care.  

The death of an older person is often more drawn out over time than that of a 

younger person and for this reason has been termed slow death. The slow 

progression of events means that the turning point that marks the beginning of 

the end stage of life, dying, is often blurred. It is not unusual that the start of the 

final phase of life only becomes evident after the person has died.  

The final phase of life involves several major transitions for the old person, for 

example a move and change of surroundings at a time when the body is becoming 

increasingly frail. Older people often move to a nursing home late in life and are 

described as only having a short time left to live. The move to a nursing home is 

preceded by an assessment and a decision by a municipal representative, the care 

manager, of the older person’s need for such accommodation. The older person 

rarely has an opportunity to choose between different residential alternatives.  

 

Aim 

The overarching aim of this thesis was to deepen the knowledge of the life 

situation of older people who moved to a nursing home at the end of their lives 

from the perspectives of the older people themselves, care managers as well as 

nursing staff. The thesis comprises four sub-studies, each with a specific aim. 

(I) The aim of this study was to explore the waiting time between a decision and 

the accomplishment of a move from various forms of care to sheltered 

accommodation and to investigate whether there were differences in waiting time 

in relation to demographic data, such as gender, age and cohabiting and, if so, to 

describe them.  
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(II) The aim of this study was to explore care managers’ reasoning regarding 

palliative care for older people.  

(III) The aim of the study was to deepen the understanding of what life close to 

death means for older persons living in a nursing home.  

(IV) The aim of the present study was to describe the discourse of death and 

dying in a nursing home context based on the reasoning of the staff.  

 

Method 

All data were collected in a geographically limited area within the county of 

Stockholm. The first two sub-studies (I and II) focused on access to care and 

nursing homes. Sub-studies III and IV highlighted the life situation of older people 

who were resident in a nursing home at the end of their lives. A quantitative 

approach was employed in sub-study I, while qualitative methods were used in the 

other three sub-studies (II, III, IV). 

Sub-study I scrutinized 445 care manager decisions made in 2003–2004 

pertaining to a change of residence for older people. The investigation was based 

on a check-list that included demographic data, such as age, sex, civil status, social 

situation, and a description of symptoms and in some cases medical diagnoses. In 

addition, the date of the decision to grant a room in a nursing home and the date 

of the move as well as where the old person was resident at the time of the 

decision were also taken into account. 

 Sub-study II was based on one-to-one interviews with the seven care managers 

who worked in the study area.  

Sub-study III was based on repeated interviews with six older people who at 

the time of the interviews were living in four of the five nursing homes situated 

within the study area. The data from two sub-studies (II and III) were analysed by 

means of the hermeneutic method.  

Sub-study IV comprised focus group discussions with 28 carers (19 women 

and 9 men) from the nursing homes included in sub-study III. The data were 

analysed using discourse analysis.       
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Result  

The care managers’ decisions (I) revealed that older people who were hospitalised 

at the time of the decision about a change of residence had a statistically 

significant shorter waiting time than those who were living at home. The most 

common decision about a change of residence concerned a woman, aged 86 years, 

who was living alone and involved a waiting period of 18.8 days. The difference in 

waiting time could not be explained by whether or not the old person lived alone. 

Nor did age influence the duration of the waiting period. However, men had a five 

day shorter waiting period than women. 

The care managers’ descriptions (II) revealed that they acted in various ways 

with regard to the needs assessment and decision-making, depending on whether 

or not it was clear that the older person only had a limited time left to live. When 

the older person was judged to be relatively close to death (often in combination 

with hospitalisation), the care managers’ reports revealed that the care was more 

flexible and that they collaborated more closely with other health care providers 

than was otherwise the case. When such a judgement was not made, the care was 

described as guided by rules to a greater extent as well as characterised by a ‘wait 

and see’ attitude to future developments. 

The third sub-study (III) demonstrated that older people who lived in a nursing 

home felt like strangers in that environment. The health-illness transition 

concerned the older people’s loss of independence, partly due to limited mobility 

and other physical impairments such as poor sight and hearing, and partly as a 

result of the change in living situation occasioned by the move to the nursing 

home. They no longer perceived themselves being seen as a person. Opportunities 

to give of themselves and share their skills were limited, which threatened their 

self-image and identity. Despite this, the older people possessed strength and 

creativity that contributed meaning to their daily lives in the nursing home.  

The results of sub-study IV made visible a discourse characterised by silence 

and a tension between avoidance of and a confrontation with death. Staff 

members who expressed a fear of death held death at a distance by concentrating 

on practical tasks and avoiding close contact with older people who were dying. 

They never discussed death with their colleagues or the older people.  
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The staff members were forced to negotiate with themselves and develop 

strategies for containing, distancing themselves from or facing the feelings that the 

dying and death of an older person awoke in them. They received no support in 

their work. Death was connected to life by means of rituals for saying goodbye, 

usually by lighting a candle for the person who had died. The deceased was 

considered as a living person who was in need of care, even after he/she had died.  

 

Concluding reflections 

The thesis highlights the fact that the dying and death of an older person is 

characterised by a discourse of silence (IV). Death was not something that the 

staff members or older people generally talked about, and care in the final phase 

of life was not actively or explicitly planned. A reasonable explanation is that 

knowledge of palliative care was relatively low in the nursing homes where the 

studies were conducted (II, III, IV). Previous research has revealed that older 

people have less access to palliative care than younger persons, which may be 

related to the discourse of silence and the attitude to older persons and their needs 

at the end of life. The care of older people can be assumed to mainly reflect societal 

values related to both the elderly and death. In this regard the thesis gave rise to 

many questions. 

In terms of access to a nursing home, it was found that only older people with 

very extensive care needs were granted such accommodation (I, II). This implies 

that all of the older people in the study can be said to have required palliative care 

aimed at promoting their quality of life as well as meaningfulness in everyday life. 

In particular, study III revealed that the older people perceived that they had no 

influence on their daily lives. Whether the nursing home was a form of 

accommodation that accorded with the older people’s wishes was not clear from 

our study. It seems reasonable to assume that care in their own home, or a bed in 

a hospice or palliative unit adapted to older people’s needs, would have been a 

viable alternative had the necessary resources been available. However, it was very 

clear that the nursing home was not experienced by the older people as “home”.  

The nursing home represented an environment with norms and values that 

were alien to the old people. Nevertheless, it provided a sense of security as they 
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could call for help if they needed it. However, life in the nursing home was 

dominated by a feeling of alienation and being cut off from ordinary life (III). It 

also appeared that, although the older people and the staff members inhabited the 

same space, they existed in two different sub-cultures, where the norms and values 

that guided the staff members’ attitudes were dominant and affected the older 

people’s everyday lives. Older people in the final phase of life who have recently 

moved into a nursing home are often described as vulnerable due to being in one 

or several transitions. 

The older people in our study were in a liminal phase; waiting for death on the 

threshold of the unknown. Feelings of social and existential loneliness and that 

their living space was shrinking were evident (III). In this situation they attempted 

to make their voices heard while at the same time adapting themselves to 

circumstances that they were unable to change. Their attitude to their own death 

was characterised by a kind of calmness and they were happy to talk about it if 

the opportunity arose (III). However, the view of the staff members was that the 

older people had no need to discuss death; they adopted a passive approach and 

left it to the older people themselves to take the initiative to raise the subject (II, 

IV). Nor did the staff members discuss death, or the needs of the older persons at 

the end of life among themselves, with the exception of how to deal with the dead 

body (II, IV). 

 In summary, this thesis demonstrates that older people’s need for palliative 

care with focus on participation and meaningfulness in everyday life should 

receive greater priority in the care of the elderly. It is important to create an 

organisation that supports the older people’s chance of receiving person centred 

care and the ability of staff members to provide such care. I believe that there is a 

great need to develop various forms of care that allow both older people and their 

carers to co-create a meaningful everyday life. One way of achieving this would be 

to implement palliative care philosophy within nursing homes. That would be an 

interesting research project!  

The work on this thesis was carried out as part of a larger interdisciplinary 

project funded by the Vårdal Foundation and entitled “Nursing homes as the 

final care location – ethics in the life sphere of the home and the institution”. This 

is the fourth thesis within the framework of the project.  

Avh_Jane Österlind_190809.indd   73Avh_Jane O ̈sterlind_190809.indd   73 2009-08-19   08.472009-08-19   08.47
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TACK 

Så har jag kommit till den slutliga delen av min doktorandresa. Det är dags att 

sätta punkt efter år av arbete. Arbetet med avhandlingen har varit omväxlande 

och på många sätt omtumlande. Det är därför både en efterlängtad stund men 

också sorglig, när jag nu kan konstatera att jag nått den punkt där jag lägger ner 

pennan och lämnar det på senaste tiden ändå kända och trygga för att kasta mig 

ut på nya okända och ibland djupa vatten.  

Tack till Er, äldre personer, som så generöst delat tankar och erfarenheter av 

den sista tiden i livet på sjukhem. De flesta av er är nu döda, men varmt tack ändå 

för att ni orkade och ville berätta. Vidare vill jag framföra mitt varma tack till Er, 

vårdpersonal och biståndshandläggare som genom intervjuer låtit mig ta del av er 

kunskap och era erfarenheter. Det har lärt mig mycket. 

Generösa informanter gör ensamma ingen avhandling! Det är människorna i 

min omgivning som gjort skillnad. All tid som inte har måst ägnas åt annat har 

gått till avhandlingsarbetet, något som för utomstående ibland förefaller 

obegripligt och helt enkelt inte går att förstå, det måste upplevas. Det finns 

personer som på olika sätt har stöttat mig under arbetet och ibland även med 

framgång fått mig att tänka på annat en stund, även när jag inte förstått att jag behövt 

det. Utan er hade det inte blivit någon avhandling överhuvudtaget. Jag kan inte 

namnge er alla, men några vill jag särskilt tacka: 

Britt- Marie Ternestedt, min huvudhandledare, tack för allt ditt stöd, både 

personligt och professionellt och för att du alltid finns där i vått och torrt. ”Sega 

gubbar” förde oss samman och nog har vi slitit alltid, både jag och du. Våra lekar 

med ord när det varit motigt har snabbt förbytt nedstämdhet till glädje. Din 

förmåga att alltid komma med uppmuntrande tillrop i exakt rätt ögonblick, 

betyder mycket för mig, likaså din aldrig sinande tilltro till min förmåga. Du fick 

rätt. Det blev en bok.  

Görel Hansebo, en av mina bihandledare, tack för ditt engagemang och ditt 

stöd under resans gång. Vår gemensamma strävan är de äldres väl. Det betyder 

mycket för mig att du finns och att du har haft tilltro till att jag skulle klara av det 

här.  
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Ingrid Hellström, min tredje, tillika senaste bihandledare, tack för att du är du. 

Din humor, kunskap och lojalitet har varit ovärderlig och särskilt viktig i 

slutspurten. Nu väntar viktiga gemensamma mål! 

Göran Lantz, bihandledare i den inledande fasen av avhandlingsarbetet, tack 

för guidning och stöd i etiska frågor. 

Rikard Lindkvist, medförfattare till artikel I, tack för allt ditt engagemang och 

stöd i mitt avhandlingsarbete. 

Astrid Norberg, tack för alla skratt, för din generositet, klokskap och för dina 

värdefulla synpunkter i slutfasen av avhandligsarbetet. 

Eva Sahlberg- Blom, tack för ovärderlig hjälp med korrekturläsning i slutfasen 

av arbetet med avhandlingen. 

Ann Langius Eklöf, tack för allt ditt stöd, särskilt när januari var som mörkast. 

Birgitte Kolsung, och under slutfasen av arbetet Nina Nilsson, tack för all hjälp 

med det administrativa.  

Monique Federsel, Gullvi Nilsson och Bo Heurling, tack för hjälp med 

språkgranskning. 

Forskargruppen ”Omsorg i livets slutskede och andra kritiska livshändelser”, 

Örebro universitet.  

Deltagare i seminarieverksamheter såväl på Örebro universitet som på Ersta 

Sköndal högskola.  

Alla vänner på Enheten för forskning om vård i livets slutskede, Ersta Sköndal 

högskola.  

Hospicekliniken, Ersta Sjukhus, under ledning av Georg Engel, för att jag ges möjlighet 

till fördjupad förståelse för de äldres livssituation i livets slutskede. 

Ida Carlander, Anette Erdner, Mats Ewertzon, Gunilla Johansson och Mona 

Söderlund, tack för att ni, var och en, på ert alldeles speciella sätt har funnits där 

för mig.  

Mitus och Uno, en för alla, alla för en… 

Pia, vi kan och vi vill, det gäller att kämpa. Vi paddlar på! 

Kerstin, Stig, Berit och Sören, jag vet att ni vet var jag finns. ”Systeryster”, tack 

för alla uppmuntrande mail, bäst är ändå giraffen som stirrat mig i ögonen och 

lugnt undrat varför jag suttit vid datorn oavsett vad klockan varit.  
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Stefan, du förtjänar ett alldeles eget tack för din ständiga jour för teknisk 

support när datorn inte har fungerat som jag har velat. Utan dig hade allt 

havererat.  

Fredrik och Malin, mina älskade vuxna ungar, ni påminner mig varje dag om 

vad som är viktigt här i livet. Jag gläds över er värme och generositet, åt era 

framgångar i livet och finns här för er när det behövs.  

Anders, min kärlek och vän sedan tre decennier, du är alltid där, med hela din 

tilltro till min förmåga. Du är en sann supporter som stöttar när jag sviktar, 

bannar mig när jag inte tänker på mig själv. Det ska bli ändring, jag lär mig så 

sakteliga. Nu kommer vår tid. 

 

Slutligen vill jag framföra mitt varma tack till Vårdalstiftelsen, Familjen Erling 

Perssons Familjefond och Johanniterordern för finansiellt stöd under studierna. 
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Avh_Jane Österlind_190809.indd   84Avh_Jane O ̈sterlind_190809.indd   84 2009-08-19   08.472009-08-19   08.47



85

 
 
 

Jakobsson, E., Bergh, I., Gaston-Johansson, F., Stolt, C-M., & Öhlén, J. (2006). The 

turning point: Clinical identification of dying and reorientation of care Journal of 

Palliative Medicine, 9, (6), 1348-1358. 

James, I., Andershed, B., & Ternestedt, B-M. (2007). A family’s beliefs about cancer, 

dying, and death in the end of life. Journal of Family Nursing, 13, (2), 226-252. 

Johansson, L. (1997). Decentralisation from acute to home care settings in Sweden. 

Health Policy, 41, suppl, 131-143. 

Johansson, C.M., Axelsson, B., & Danielson, E. (2006). Living with incurable cancer 

at the end of life – patients’ perceptions on quality of life. Cancer Nursing, 29, (5), 

391-399. 

Jordhøy, M.S., Saltvedt, I., Fayers, P., Loge, J.H., Ahner-Elmqvist, M., & Kaasa, S. 

(2003). Which cancer patients die in nursing homes? Quality of life, medical and 

sociodemographic characteristics. Palliative Medicine, 17, (5), 433-444. 

Juthberg, C. (2008). Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden. Akademisk avhandling. Umeå: Umeå 

universitet. 

Kamberelis, G., & Dimitriadis, G. (2008). Focus groups. In: N.K. Denzin., & Y.S. 

Lincoln. (Eds). Collecting and interpreting qualitative materials. (3rd ed). 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, p. 1-43. 

Karlsson, E.M. (2008). Livet nära döden. Situationer, status och solidaritet vid vård 

i livets slutskede. Akademisk avhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 

Karlsson, S. (2008). Older people’s public health care and social services: functional 

ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction. 

Akademisk avhandling. Lund: Lunds universitet. 

Kitzinger, J. (1995). Qualitative Research: Introducing focus groups. British Medical 

Journal, 311, 299-302. 

Klinkenberg, M., Visser, G., van Groenou, M.I, van der Wal, G., Deeg, D.J., & 

Willems, D.L. (2005). The last 3 months of life: care, transitions and the place of 

death of older people. Health & Social Care in the Community, 13, (5), 420- 430. 
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Till Dig som är äldre, närstående och personal. 
 
Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 
 
Det har visat sig att det finns få studier om hur äldre som är beroende av vård upplever sin 
livssituation och vård. Därför pågår nu ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
om hur äldre personer upplever vården och var och hur de bor. Vi är särskilt intresserade 
av hur äldre upplever att de har möjlighet att påverka sitt dagliga liv och sin vård samt hur 
vården kan utvecklas. Detta gäller inte minst vården i livets slutskede. Forskningsprojektet 
är uppdelat i olika delprojekt. I undersökningen deltar forskare från Ersta Sköndal 
högskola, Mångkulturellt centrum, Södertörns högskola, Linköpings universitet, Kungliga 
tekniska högskolan, Stockholm och Göteborgs universitet.  
 
Den del av forskningsprojektet som vi nu undrar om Du vill delta i är inriktad på att 
studera äldres vård inom olika boendeformer. Syftet är att studera äldres erfarenheter av 
att flytta till ett särskilt boende (ålderdomshem eller sjukhem). Det är Jane Österlind 
som kommer att genomföra intervjuerna. Avsikten är att intervjua ett antal äldre både 
före och efter att den äldre har flyttat. Dessa intervjuer genomförs som ett samtal och 
planeras i samråd med den äldre. Vi tänker oss cirka fyra intervjuer med varje äldre 
utspridda under ca 1 års tid. Jane önskar även intervjua närstående och personal. För att 
fördjupa förståelsen för det vi studerar kommer någon av oss att periodvis även delta i 
dagliga livet inom de olika boendeformerna.  
 
Vi undrar nu om Du är intresserad av att delta i denna studie och i så fall om vi kan 
bandinspela intervjuerna för att bättre kunna göra rättvisa åt Dina erfarenheter. Banden 
kommer enbart att vara tillgängliga för forskargruppen och resultaten kommer att 
presenteras på ett sådant sätt att inga enskilda individer kan identifieras. Genom att 
sammanställa Dina och andras erfarenheter tror vi att viktig kunskap kan tillföras 
samhället. 
 
Deltagandet i studien är givetvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet 
utan att behöva förklara skälen. 
 
Vi kommer att kontakta Dig inom 1vecka. 
 
 
Örebro Universitet /Ersta Sköndal högskola den            
 
Britt-Marie Ternestedt       Jane Österlind                     
Docent; leg sjuksköterska                         doktorand ; leg sjuksköterska 
Tel.  xxx xx xx xx                              Tel. xxx xx xx xx 
britt-marie.ternestedt@xxx.xx                                       jane.osterlind@xxx.xx            
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