
Kartläggning av vården i livets slutskede vid länets ÄBO 
 
”Ju mer vi har förberett desto bättre blir vården!” 
 
Bakgrund 
Vården i livets slutskede är en högt prioriterad verksamhet i Hälso- och sjukvården. 
Att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt utan smärtor och ångest och utan att vara 
ensam borde vara en självklar rättighet för alla. Omkring 35-40% av alla dödsfall 
sker på ÄBO, ungefär lika många på sjukhus och c:a 20% i hemmet eller på annan 
plats. I Jönköpings län finns c:a 100 ÄBO med omkring 3300 platser. Ett ÄBO kan 
innehålla dels demensavdelningar, dels avdelningar för huvudsakligen somatisk vård 
och dels korttidsenheter där man vårdas en tid när man är på väg från sjukhus till 
annan vårdform. Den genomsnittliga vårdtiden varierar men är i regel lite längre på 
demensavdelningar och lite kortare på somatiska avdelningar.  
 

Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra och främja livskvaliteten för 
patienter med obotlig, progressiv sjukdom eller skada och som innebär beaktande av 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 
närstående. Att skrivas in i palliativ vård innebär att man får tillgång till 
symtomlindring i vid bemärkelse, vård av ett multiprofessionellt team, samtal med 
läkare och personal om vårdens inriktning i livets slutskede (s.k. brytpunktssamtal) 
och stöd till närstående. 
 

Omkring 60% av alla som dör i Sverige är inskrivna i palliativ vård. Av de som dör 
på ÄBO är c:a 20% inskrivna i palliativ vård före sin död men i stort sett alla skrivs 
in efter sin död. Det innebär att vården i livets slutskede på ÄBO är mindre 
strukturerad och att kvaliteten kan variera. 
 

Socialstyrelsen har i rapporter konstaterat att det finns ”stora brister i vården i livets 
slutskede” hos patienter inskrivna i palliativ vård. Bland annat bristande 
smärtlindring, brister i planering och brister i utbildning och handledning av personal.  
 

I våra kontakter med medlemmar runt om i länet hör vi ofta synpunkter på vården vid 
ÄBO. Många är positiva men andra är kritiska. Man menar att det ofta är svårt att få 
prata med läkaren och att läkaren ofta inte är tillräckligt involverad i vården. Tidsbrist 
anges som orsak. Läkarinsatserna på ÄBO som görs av Regionens läkare är viktiga 
för vårdens kvalitet i livets slutskede. 
 
För att belysa hur situationen på länets ÄBO är beslutade länets 
pensionärsorganisationer (PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG) 
2019 att göra en kartläggning av hur vården i livets slutskede på länets ÄBO ser ut. 
Man vill framförallt söka svar på tre frågeställningar: 
1. Har personalen haft samtal med de boende och deras anhöriga för att klargöra 
hur de boende vill ha det i livets slutskede? 
2. Hur hjälper man de boende med existentiella frågor och psykisk ohälsa? 



3. Hur fungerar läkarmedverkan? Finns tillräckligt med tid? 
 
 Metod 
En arbetsgrupp (Kjell Lindström SPF Seniorerna, Rose-Marie Nordeström PRO, 
Conny Rapp SKPF, Marie-Louise Stålbark RPG, Marie Hansen Jönköpings kommun, 
Gunnar Albinsson Regionen) arbetade hösten 2019 fram en metod för kartläggningen. 
Metoden innehåller två delar; dels en intervju med sjuksköterska på ÄBO, dels en 
webb-enkät riktad till läkare på vårdcentralerna som tjänstgör på ÄBO. 
Magdalena Fritzson, Regionen anslöt till arbetsgruppen i januari 2020 och hjälpte till 
med utbildning om palliativ vård. 
 
Kartläggningen förankrades via PKS (PrimärKommunal Samverkan) hos den 
politiska ledningen i länets 13 kommuner liksom hos länets socialchefer. Alla var 
positiva och vi fick god hjälp att hitta kontaktpersoner (sjuksköterskor) på de ÄBO vi 
ville kontakta i 11 av 13 kommuner. 
 
Intervju med sjuksköterska 
Intervjun med sköterskan var tänkt att utföras av två pensionärer genom ett kort 
besök (30-45 min) på ÄBO. Ett frågeformulär utarbetades (bilaga 1). Frågorna 
handlar om kontinuitet i vården, läkarmedverkan, hjälpinsatser vid psykisk ohälsa 
och existentiella problem, vården i livets slutskede och övriga synpunkter. 
Arbetsgruppen testade formuläret vid besök på två ÄBO hösten 2019 och omarbetade 
vissa delar. 
 
I januari 2020 utbildades 21 pensionärer och delades in i 10 team (bilaga 2) med 
geografisk spridning över länet. Vi valde därefter ut och kontaktade i stort sett alla 
(c:a 50) ÄBO med inriktning på  huvudsakligen somatisk vård i 11 kommuner i länet. 
Intervjuformuläret skickades ut före besöket så att sjuksköterskan kunde förbereda 
sig och vid behov inhämta synpunkter från andra sjuksköterskor och vårdpersonal.  
 
Webb-enkät riktad till de läkare på vårdcentralerna som tjänstgör på ÄBO 


