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Birgitta Wallerstedt  magister i omvårdnad, leg sjuk-
sköterska. Birgitta har arbetat som sjuksköterska under 
mer än tre decennier i både kommun och landsting. De 
senaste tio åren har hon arbetat enbart med att utveckla 
den palliativa vården i norra Kalmar län tillsammans 
med kollegor i det palliativa rådgivningsteamet, PRIVO 
Avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för  
forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap. 

Avhandlingen fokuserar på palliativ vård i livets slutskede utanför specialis-
tenheter ur tre olika perspektiv, det organisatoriska, personal- och närstående-
perspektivet. Det organisatoriska perspektivet beskriver vilka avlidna personer 
som identifierades vara i palliativ fas av sin sjukdom utifrån demografiska 
data, behov av vak, vårdkontinuitet den sista månaden och dödsplats. Perso-
nalperspektivet beskriver både sjuksköterskors och undersköterskors upple-
velser av att vårda döende personer. Sjuksköterskorna ansvarade för vården 
av personer både i kurativ respektive palliativ fas av sin sjukdom vilket var 
en stor utmaning. Deras ambitioner för vården var dock större än tillgäng-
liga resurser vilket skapade otillfredsställelse med vad de kunde göra för de 
svårt sjuka och döende patienterna. Den andra delen av personalperspektivet 
beskriver undersköterskors arbetsuppgift att vara vak hos döende personer 
och deras familjer. Deras utmaning bestod i att hantera livet och döendet, 
olika vårdplatser, individer och behov och ändå ge likvärdig palliativ vård. 
I det tredje perspektivet beskrivs närstående till döende familjemedlemmar 
och deras upplevelser av vård och vak i det privata hemmet. De beskriver att 
vårdsituationer i palliativ vård i livets slutskede kan uppfattas på olika sätt 
utifrån olikheter i familjer, hur man som närstående involveras i vården, vilka 
möjligheten det finns att förbereda sig för döende och död och vilket stöd 
man erhåller som närstående.

 Avhandlingens resultat belyser behovet av att minska individers utsatthet 
i livets slutskede. Det skulle kunna ske genom att erbjuda palliativ vård till 
alla personer som behöver det och genom stöd anpassat till individens behov.
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