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• Överingress – s. 2 (0 453 tecken) 

• Reportage: Att våga att ingenting göra – s. 3 (8 788 tecken) 

• Faktaartikel: Bostadsort avgör vård i livets slutskede – s. 8 (4 172 tecken) 

• Fakta: Vad är palliativ vård? – s. 10 (2 940 tecken) 

• Nyhetsartikel: Skralt med palliativ vård på läkarlinjerna – s. 12 (5 333 tecken)  

• Personporträtt: ”Det går aldrig att förbereda sig för döden” – s. 15 (6 503 tecken) 

 

Totalt antal tecken exklusive arbetsrapport: 28 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den palliativa vården, vården i livets slutskede, är ojämnt fördelad över 

Sverige. Men vad beror det på? Vilka brister finns det, och hur ser 

situationen ut i Stockholmsregionen? Hur behandlar man dödssjuka 

människor, och hur är det att jobba nära döden vecka in och vecka ut? Vad 

innebär egentligen vård i livets slutskede, att ge vård till döende personer 

med en obotlig sjukdom? Möt några skötare och läkare som arbetar med 

patienter vid livets slut.  
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Att våga att ingenting göra 
 

På avdelning 3 på Stockholms sjukhem handlar det inte om att bota 

personer. Här får patienter med obotliga sjukdomar livskvalitet i deras sista 

tid. Att lyssna, trösta och lindra ingår i den vårdfilosofi som innebär att all 

vård ska utgå från patienternas behov så långt det går.  

 

Mariebergsgatan 22, våning 3. Rummet är ljust och luftigt, med ljumna, gulvita tapeter. 

Teven står och sänder på hög volym. Sjuksköterskan stänger av teven och puffar upp 

kuddarna bakom Bertil. Bertil klagar över ilningar i foten. Sjuksköterskan känner efter och 

rättar till byxorna, som kavlats upp en bit på benet. 

På fanertavellister står tre tavlor med klassiska motiv - hav, landskap och blommor. Det 

rullande klaffbordet står belamrat med papper, fartygsvykort och kvällstidningar. 

Sjuksköterskan fyller en blå tandborstmugg med vatten, men hon börjar inte borsta Bertils 

tänder. Istället ber hon honom borsta tänderna innan han ska komma upp för lunchen.   

 

På avdelning 3 på Stockholms sjukhem har det bedrivits vård i livets slutskede sedan 1998. 

Palliativ vård är ett annat ord för vård i livets slutskede. Det är nästan bara cancerpatienter 

på avdelningen.  

Personalen är rörande överens om den stora skillnaden mellan vård i livets slutskede 

och annan vård – här vet man att patienterna ska dö. Patienterna får leva i sin takt, och 

göra saker på sitt sätt. 

– Vi brukar säga till patienterna, att här botar vi inga sjukdomar, säger Juan Carlos 

Hernandez, sjuksköterska på avdelning 3.   

 

Stockholms sjukhem grundades 1867, och var ett av landets första sjukhus för långvarigt 

sjuka. Två avdelningar på sjukhemmet har sluten vård i livets slutskede, avdelning 3 och 4. 

Avdelning 3 och 4 har 19 vårdplatser var. På trean arbetar 23 personer, från kökspersonal 

till läkare. Åtta personer jobbar på dagen, fyra på kvällen och två har hand om nattskiftet.  

Avdelningens 19 patienter delas upp i två grupper, och sedan i ytterligare två grupper. 

Sammanlagt har varje sjuksköterska och undersköterska hand om fyra eller fem patienter. 
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Det är uppskattat från patienternas sida att få träffa samma ansikten varje dag. En 

undersköterska och sjuksköterska jobbar alltid i par.  

Omkring var tredje patient skrivs ut från avdelningen, då till ett kommunalt boende eller 

till hemmet. De utskrivna patienterna är inte så pass sjuka att de ska ligga kvar på 

sjukhemmet. Eller så har de blivit friskare under sina veckor på hemmet.  

 

I lunchrummet vilar det lugn som genomsyrar avdelningen. Dörren till personalens 

matrum står på glänt. Vid de tre åttkantiga träborden är det bara en patient som sitter och 

äter med sina anhöriga. Lugnet bryts av några vårdare som sveper förbi i ett samtal. 

En familj sitter i soffan som vetter mot balkongen och samtalar lågt. En ung kvinna i 

gråt blir tröstad av de andra i familjen.  De anhöriga kan få prata med kuratorer, och 

uppmuntras att vara med i vården av den sjuke. Vissa väljer att övernatta hos sina 

närstående. Besökstiderna på Stockholms sjukhem är fria.  

 

Det finns inga direkta ronder på mornarna, och patienterna deltar i aktiviteter utifrån vad 

de själva kan och orkar. Aktiviteterna kan handla om Qigong en gång i veckan eller 

skapande verksamhet, att måla eller dreja. 

– Tyvärr är det inte så många som är med på eller som orkar med aktiviteterna, säger 

Maria, Birk, sjuksköterska på avdelningen. Kanske har vi två eller tre av nitton patienter 

som är med på skapande verksamhet. 

Maria talar tystlåtet och fäster blicken när hon talar. Bakom den låga tonen porlar ett 

skratt fram ibland - som ett bevis på att samtalet om döden inte alltid är gravallvarigt.  

 

Det är omöjligt att inte prata om döden på en avdelning där 200 personer dör varje år. 

Personalen vet att alla inte kan dö vackert och stillsamt, eller ska göra det. Men det finns 

en yrkesheder i att patienterna får dö stilla och smärtfritt på sjukhemmet. Sjuksköterskan 

Juan Carlos har varit på avdelningen i två år. Hans ansiktsuttryck speglar ett allvar, och det 

finns eftertryck i det han säger. 

– Det finns någon slags ära i att vårda folk i livets slutskede, och att se dem dö utan 

smärta, säger Juan Carlos, dagligt kallad JC.  

 

Inne på Filips rum skvalar radion i bakgrunden, och skänker en ton till det dämpade lugnet. 

Väggen och taket lyser upp när han tänder den halogenstarka skrivbordslampan bortanför 
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sängen. Sjuksköterskan tar på sig ett par plasthandskar och tar fram en vit agrafftång från 

den silvriga rullvagnen. 

Hon ska ta bort metalliska stygn, agraffer, på ryggen efter ett sår. Filip trycker på en 

knapp på den grå fjärrkontrollen, höjer sängen och sätter sig upp. Sjuksköterskan tar av 

bandaget och baddar såret. Hon tänger långsamt av de små röda klamrarna, som hamnar i 

en hög på sängen. Filip säger ingenting. De små röda klamrarna slängs tillsammans med 

handskarna.  

 

Det är alltid nästan full beläggning på sjukhemmet, men väntetiden för en vårdplats är bara 

två till tre veckor. I snitt dör en patient om dagen på avdelning 3 och 4 tillsammans. 

Sjuksköterskan berättar att det dog ovanligt många under april månad, med en död person 

per dag på båda avdelningarna. Hon ler mot mig, men kan inte förklara varför just april 

blev en dödens månad. 

 

Överläkare Richard Skröder, specialist inom invärtes medicin, sitter på det innanför 

expeditionen inglasade läkarrummet. Han har stadigt handslag och talar filosoferande. Han 

hummar ofta mellan orden. Efter elva år inom vården i livets slutskede har Richard undrat 

över hur han hanterar att jobba med döden.  

En gång, för många år sedan, frågade han teamets psykolog om inte han egentligen 

borde ta till flaskan efter varje dag på det här jobbet. Han undrade om han inte var 

psykopatiskt lagd. Psykologen frågade tillbaka. ”Fäller du inte en liten tår ibland?” 

Richard medgav att han nog visst fäller en tår på jobbet. ”Bra. Då är du inte psykopat.” 

Alla som jobbar på avdelningen jobbar här av en anledning, menar Richard. Han 

vårdade sin pappa i sin sista tid i livet på mitten av åttiotalet i familjens hem. Då önskade 

han att deras pappa hade kunnat få professionell sjukvård i hemmet.  

 

Sjuksköterskan berättar för Filip att hon ska ta ett nålprov som de vill ha på sjukhuset. 

Innan hon sticker in nålen spänner hon åt Filips överarm med en vit, vadderad rem. Filip 

hjälper vant till i rörelserna. Nålen och sjuksköterskan hittar enkelt rätt ingång. 

Hon börjar prata med Filip om sitt samtal med en av de andra sjuksköterskorna. Han 

svarar lågmält och jakande. Sjuksköterskan lägger ner provet i en knallgulröd plastbox 

märkt skärande/bestickande, och slänger handskarna i den blå papperskorgen på sidan av 

den silvriga rullvagnen. Hon tar tag i rullvagnen och förbereder sig för att lämna rummet.  
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Jag blir förvånad över de knappa dialogerna. Men kommer snabbt på att samtalen alltid 

är på patientens villkor.  

 

Att jobba med patienter som vet att de ska dö innebär ofta att tystnaden kan säga mer än 

någonting annat. Och det innebär svåra samtal. 

– Man måste kunna våga att ingenting göra, säger Richard Skröder. Ibland räcker det 

med att dela en liten tid av patientens tid kvar på jorden. 

Personalen måste ge information om att döden är nära, till patienten och till de 

anhöriga. Information som inte alltid finns. 

– Det kan låta konstigt, men jag tycker det är lättare att ha samtal om ångest och 

dödsrädsla än när de säger ”kommer jag att bli frisk”? säger undersköterskan Rosanna 

Alex. 

– Jag har några gånger fått frågan ”Hur kommer jag att dö”? säger Juan Carlos.  

 

Patienterna kan ofta prata om eller klaga på banala saker, som att det rostade brödet är för 

varmt. Det är ofta tecken på någonting annat. Maria Birk säger att det kan handla mycket 

om att lyssna på vad dem inte säger. 

– Det handlar om underliggande ångest, när de pratar om saker som rostat bröd, säger 

hon. 

– Vi är redskap för att ge det bästa i livets slutskede, säger Annica Charoub, 

sjuksköterska på avdelningen. Man härbärgerar mycket inom sig i det här jobbet, och 

jobbet gör att man njuter mer av de små sakerna i livet. Man inser att livet är så skört.  

 

Bertil vill berätta sin historia, precis som de flesta patienter. Den handlar om segling, 

kriget och det vackra i livet. Samtalet övergår i en oro, oro att bli förflyttad eller 

bortglömd. Han vill inte ”åka ut med soporna”. Sjuksköterskan lugnar Bertil och lägger 

sina händer på hans axlar. Hon försäkrar att ingen ska glömma bort honom. 

Sjuksköterskan lämnar rummet. Bertil fortsätter historierna. Om latin, om skolgången 

som barn och om avhoppade studier på ett av Stockholms lärosäten. Han frågar mig efter 

en stund varför teven är avstängd. Jag slår på teven och frågar vilken kanal han vill titta på. 

Först förstår Bertil inte riktigt frågan. Jag frågar igen, men får inget riktigt svar. Det 

enda viktiga är att ljudet från teven är tillbaka. 

 

Fotnot: Bertil och Filip heter egentligen något annat. 
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Bostadsort avgör vård i livets slutskede 

Stockholm och Östergötland bäst i landet 

 

Den palliativa vården, vården i livets slutskede, skiljer sig rejält beroende på 

var i Sverige du bor. Det visar den senaste rapporten från kvalitetsregistret 

Svenska Palliativregistret. Värst är det för patienterna i Blekinge, Kronoberg 

och Norrbotten. I Stockholm har området palliativ vård fått mer resurser de 

senaste åren, och vårdköerna har minskat. 

 

Vården i livets slutskede skiljer sig mycket mellan landets olika kommuner och landsting. 

Siffrorna från Svenska Palliativregistrets årsrapport visar att en tredjedel av alla 

kommunala enheter inte kan erbjuda patienterna en läkare på jourtid. Det finns fortfarande 

många patienter med trycksår i flera kommuner, såsom Linköping, Mora och Göteborg. 

Runt en tredjedel av alla cancerpatienter erbjuds palliativ vård, men författarna bakom 

kvalitetsregistret beräknar att 80 procent av de som drabbas av cancer skulle behöva 

palliativ vård. 

 

Några kriterier för en god vård i livets slutskede är att patienten informerats om 

situationen, fått lindring för sina smärtor och inte behöver dö i smärtor eller ensam. Siffror 

som Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt visar att i vissa kommuner, 

exempelvis Vimmerby, Mora och Norrköping, är drygt var femte patient ensam i 

dödsögonblicket. 

– Ja, förutom i den specialiserade palliativa vården så ser jag att vi måste arbeta mer 

överallt, säger Carl Johan Fürst, överläkare och ordförande i Svenska Palliativregistret.   

 

I Stockholm och Östergötland finns den bästa palliativa vården i landet. I Stockholms län 

har man i flera år arbetat för att få bort vårdköerna inom vården i livets slutskede. Pia 

Lidwall (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Läns Landsting, och 

ansvarig för området vård i livets slutskede. 

– I stort sett så finns det inte så mycket köer i dag, säger hon. Det här är en viktig fråga, 

och folk ska inte behöva köa för att få vård den sista tiden i livet.  Om en patient vid ett 
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särskilt boende fick smärtor tidigare skickades hon till ett akutsjukhus, och då avgjorde 

bostadsorten vilken slutlig vård patienten fick. 

 

I Stockholm fanns det förra året 219 

slutenvårdsplatser och 869 platser inom 

hemsjukvården med palliativ inriktning, 

enligt en kartläggning från Nationella Rådet 

för Palliativ Vård. Det kan jämföras med 0 

platser i Kronoberg och runt 250 platser totalt 

i Skåne. 

 

Stockholms läns landsting har de senaste åren 

avsatt runt 12 miljoner kronor för den 

palliativa vården, och 2007 avsattes 4 

miljoner i landstingsbudgeten.  

Tidigare eftersatta områden som 

Södertälje och Jakobsberg har fått resurser, 

enligt Pia Lidwall (KD). 

Pia Lidwall (KD) är engagerad i frågan om palliativ vård. FOTO: Pressbild. 

 

– Vi kan vara ganska rakryggande när det gäller palliativ vård i länet, säger hon. Jag har 

engagerat mig mycket i den här frågan, och tycker att det är oerhört upprörande när äldre 

måste dö på kommunala boenden.   

 

Oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (V), ger Pia Lidwall medhåll om den höga 

kvalitén i den palliativa vården för vuxna i länet. 

– Generellt tror jag att kvalitén på den palliativa vården för vuxna i länet är av mycket 

god kvalitet, både den som bedrivs av stiftelser och landstinget, säger hon. 

 

Pia Lidwall betonar att det här en vård som tar tag i alla frågor, både fysiskt och 

existentiellt, och menar att man inom landstinget har haft den under luppen under hela 

mandatperioden.  
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– Vi har byggt ut vården dramatiskt i länet de senaste åren, säger Pia Lidwall (KD). 

Men vi måste underhålla det vi har byggt upp, särskilt med tanke på hur många fler gamla 

det finns i landet om tio år. 

 

Att registrera alla enskilda dödsfall till Svenska Palliativregistret, som är ett nationellt 

kvalitetsregister, är frivilligt. I nuläget täcker registret drygt 20 procent av alla dödsfall i 

landet. Flera kommuner registrerar bara vart tionde dödsfall till registret, och flera större 

universitetssjukhus och landsting finns ännu inte med i registret. 

– De som registrerar är de som är intresserade, och det kan ju tyda på att vi har ett bra 

resultat, säger Carl Johan Fürst. Vi hoppas att de som registrerar sig sprider det här till 

andra. 
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Vad är palliativ vård? 
 

Palliativ vård, vård i livets slutskede, är ett förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten 

för patienter och familjer när någon har drabbats av en obotlig sjukdom. Palliativ vård 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. Det finns i dag flera olika 

vårdformer: sjukhus, sjukhem, hospice, i hemmet eller på kommunalt boende.  

 

Hur definieras palliativ vård? 

Vården i Sverige arbetar utifrån Världshälsoorganisationen WHO: s definition, där 

vårdfilosofin beskrivs som en ”aktiv behandling, vård och omsorg av patienter med obotlig 

sjukdom (…) Målet med all behandling, vård och omsorg är att ge patienten och dennes 

familj bästa möjliga livskvalitet”.  

 

De fyra hörnstenarna i palliativ vård:  

1. En god kontroll av svåra symtom som smärta, illamående, oro, depression och ångest. 

2. Teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, diakoner och kuratorer ingår. 

3. Kommunikationen och relationen mellan patienten och de närstående å ena sidan och 

personalen å den andra. 

4. Stöd till de närstående. Vården bör formas i samverkan med de närstående, som bör 

känna sig delaktiga och att deras närvaro är betydelsefull.   

  

Hur många dör varje år, och var dör man? 

Runt 90 000 personer dör i Sverige varje år. En tredjedel av dem dör i cancer. De flesta 

som vårdas i livets slutskede har någon form av cancer. Fortfarande dör de flesta på 

sjukhus. 
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Vilka arbetar inom den palliativa vården, och vad gör de? 

Läkare: Leder det medicinska arbetet, och har ansvar för informationen om patientens 

sjukdom, behandling och förlopp. 

Sjuksköterska: Fungerar som länk mellan patienten och personalen. Jobbar med 

vårdrelationen mellan sjuke och närstående. 

Sjukgymnast: Jobbar med patienternas förmåga att hantera sin kropp, och kopplas in till 

patienter med symtom som skelettbesvär och neurologiska bortfall. 

Undersköterska: Är som en länk mellan patient, närstående och sjuksköterskan. Har 

omvårdnad i fokus och jobbar med individuella behov hos varje patient. 

Diakon och präst: Ger samtalsstöd och finns även till för personalen. De kan ge stöd som 

inte är samtal, så som andakt och bön. 

Dietist: Ger anpassad nutritionsbehandling och råd vid olika näringsrelaterade symtom. 

Arbetsterapeut: Stödjer patienten till att leva i nuet med olika aktiviteter och bedömer 

patientens personliga vård. 

Kurator: Ger samtalsstöd och hjälper till med praktiska detaljer för patient och närstående.  

 

Vad kostar det i Stockholm? 

Precis som övrig vård med avtal om patientavgifter med Stockholms Läns Landsting 

kostar det 80 kronor per vårddygn. Det finns en möjlighet att skrivas in privat och betala 

besöket ur egen ficka. Då kostar det uppemot 3 500 kronor per vårddygn. Det är dock 

högst ovanligt. 

 

 

 KÄLLA: Vårdguiden, Svenska Palliativregistrets årsrapport 2008, Stockholms sjukhem,    

Onkologiskt centrums vårdprogram för palliativ vård 2006, WHO 
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Skralt med palliativ vård på läkarlinjerna 

 

I dag får läkarstudenterna i Sverige mellan 2 och 80 timmar planerad 

utbildning i palliativ vård, vård i livets slutskede. På Karolinska Institutet i 

Stockholm har studenterna en heldag i ämnet på utbildningens sista termin. 

Socialstyrelsen skriver att området palliativ medicin bör uppmärksammas 

mer, och en orsak till de få planerade utbildningstimmarna i landet är att det 

i dag inte går att bli specialist i ämnet. 

 

Under elva terminer får landets blivande läkare högst skiftande utbildning i området 

palliativ vård och palliativ medicin. På landets sex lärosäten med en läkarutbildning – 

Lund, Umeå, Linköping, Stockholm, Uppsala och Göteborg – varierar kraven och 

målsättningen med den palliativa vårdutbildningen kraftigt.  

Det här framgår i Socialstyrelsens rapport från 2006, “Vård i livets slutskede - 

Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner”.  

Situationen ser likadan ut i dag.  

Socialstyrelsen skriver i rapporten att kompetensområdet palliativ medicin borde 

uppmärksammas i högre grad än vad som har gjorts i dag. Bilden av vad palliativ vård 

innebär är i nuläget oklar, och Socialstyrelsen skriver att det finns behov av en 

innehållsdeklaration med tydligare krav för vad en läkare ska kunna när hon går ut i 

arbetslivet. 

 

På Karolinska Institutet (KI) i Stockholm har de blivande läkarna en heldag i ämnet under 

den onkologiska kursen på termin elva. Under seminariedagen får eleverna kunskaper i 

smärta, symtomlindring och har patientfallsdiskussioner. De åtta timmarna är den enda 

planerade utbildningen i palliativ vård under de elva terminerna med ett tydligt mål i 

kursplanen. Palliativ vård kommer in i flera andra kurser och vid studenternas kliniska 

placering, men inte som ett planerat utbildningsmoment. 

 

Gunnar Nilsson, docent och programdirektör för läkarprogrammet på Karolinska, säger att 

vård i livets slutskede genomsyras i flera delar av läkarprogrammet. Han menar att det är 

svårt att koka ner det till ett visst ämne eller aspekt. 
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– Palliativ vård kan diskuteras under en hel lektion om man kommer in på en viss 

sjukdom under exempelvis terminen då eleverna har klinisk placering, säger han. Det är på 

många sätt en svår fråga. 

Gunnar Nilsson menar att palliativ vård självfallet diskuteras i programnämnden, men inte 

som ett eget ämne eller en egen kurs. Han poängterar dock att man aldrig ska se en 

nyutexaminerad läkare som färdigutbildad. 

 

Maria Jakobsson, verksamhetschef vid Palliativ kompetenscentrum i Linköping och 

tidigare ordförande i Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM), tog fram 

kartläggningen om palliativ vård på läkarlinjen åt Socialstyrelsen. Hon säger att det är 

svårt att få till ett nytt ämne med stor genomslagskraft, särskilt när det inte går att bli 

specialist inom ämnet. 

– Så länge det inte går att bli specialistläkare är det svårt att etablera ämnet, tror hon. 

Doktorer kommer alltid att träffa svårt sjuka i vården, men läkarna får väldigt lite kött på 

benen i utbildningen för att träffa dem. Det är i dag mycket fokus på att bota, men vård 

handlar även om att lindra och trösta.   

 

Konsekvenserna med för lite palliativ vård på läkarlinjen kan enligt Sylvia Sauter, 

koordinator på den ideella föreningen Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV), bli fel 

fokus. 

– Det blir istället behandling in absurdum, och kanske inte tillräckligt mycket 

reflektioner över hur man ska stoppa när det inte går längre, säger hon. Inom all annan 

vård ska du bota, men här har man inte det som fokus.  

 

Läkarstudenten Yosef Tyson, ordförande i medicine studerandes förbund (MSF), går 

just nu den åttonde terminen på KI. Han upplever att ämnet palliativ vård inte är särskilt 

högt prioriterat bland läkarstudenterna. 

– Palliativ vård och cancervård rankas inte högt bland läkare, och ämnet är inget som 

man pratar särskilt mycket om, säger han. Läkare jobbar hellre med ämnen som anses vara 

tuffare och ballare, områden där man kan få patienten bra igen. 

 

Den bilden delas inte helt av Gustav Nilsonne, nybliven läkare och doktorand vid 

institutionen för laboratoriemedicin vid KI. 
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– Det är en vansklig fråga, men jag tror att palliativ vård helt klart har en högre status än 

andra typer av verksamheter som till exempel allmänmedicin, men lägre än till exempel 

kirurgi, säger han. 

Gustav ser palliativ vård som ett viktigt område, och han var nöjd med heldagen 

studenterna fick i på KI. 

– Det var väldigt bra, med ett antal konkreta situationer och patientfall och diskussioner, 

säger han. Jag tror att de flesta studenterna hade en känsla av att det var viktigt.  

 

Maria Jakobsson menar att vård i livets slutskede är ett stort ämne, som alla doktorer 

förväntas ha en viss kunskap om. 

– Flera läkarutbildningar har inte ens en specifik dag som den Karolinska har, utan de 

bakar in det i allting annat, säger hon. Oavsett vad man dör av så har man rätt till en 

adekvat palliativ vård, och där varierar innehållet i landet.  

 

Sylvia Sauter på NRPV pekar på samma faktor som Maria Jakobsson, att en anledning till 

områdets låga prioritering är att palliativ medicin inte är en specialitet i dag. Ett annat 

problem är att den palliativa vården fortfarande inte är enhetligt uppbyggd i landet. 

– Det debatteras ofta och alla säger att det är ett viktigt område, men när det kommer till 

kritan så är det ingen som tar ett beslut, säger hon.   
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”Det går aldrig att förbereda sig för döden”  
 

Undersköterskan Rosanna Alex har arbetat nära döden i 14 år. Hon har 

under åren sett många patienter dö och många anhöriga sörja. I år har 

Rosanna varit tio år på Stockholms sjukhem. Med åren har hon hittat det 

inre lugnet, och jobbar i dag bland annat med att hjälpa unga anhöriga.  

 

Våren 1994. Rosanna Alex går ut Märstagymnasiets omvårdnadslinje. Hon har i tre år 

haft målet klart – bli undersköterska och jobba med svårt sjuka människor. Den här våren 

är den första stora sjukvårdskrisen, med massavskedningar bland undersköterskor. 

Barnsköterskeutbildningen Rosanna ska gå tas bort, och hon står utan jobb och mål.  

 

Sommaren 1995. Ett år på Komvux och en annons senare jobbar Rosanna som 

undersköterska på en geriatrisk, palliativ avdelning på Huddinge sjukhus. Till en början 

hyr man in sig på Solberga sjukhus i Älvsjö. 

– Det var inte riktigt vad jag ville, men jag var tvungen att kolla om jag klarade av att 

jobba med döden, säger Rosanna. Det gick galant, jag kom till ett drömställe.   

 

Försommaren 1999. Avdelning B82 på Huddinge sjukhus läggs ner i dess dåvarande 

form. Alla säger upp sig, och Rosanna blir efter fyra år på avdelningen utan jobb. Hon och 

kollegan Maria söker jobb på Stockholms sjukhem. Rosanna har alltid känt till 

sjukhemmet, och deras jobb med vård i livets slutskede. Hon är nu inne på sitt tionde år 

som undersköterska på sjukhemmet.  

 

Rosannas mamma Marianne Bengtsson gav henne tidigt en bild av världen som en plats 

med sjuka och behövande människor. Marianne arbetade i många år med humanitära 

katastrofer vid UD. Som barn fick Rosanna höra många historier om mammans tid på 

sjukhuset där hon vakade. Rosanna minns att hon hade många frågor om livet och döden. 

– Min mamma och jag kan alltid prata om de svåra sakerna. Om inte hon skulle finnas, 

då vet jag inte vad jag skulle göra.  

Som undersköterska kommer Rosanna ofta patienterna allra närmast. Hon har lyssnat till 

många levnadshistorier. Från första steget till det sista.  
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– Det är ett privilegium att få ta del av deras liv. För mig tog det ett par år innan jag 

lyckades hålla en professionell hållning till att patienterna gått bort. Man tar det så himla, 

himla hårt. Det är svårt att peka på, kanske är det åldern, men i dag ter det sig naturligt. 

 

Varje måndag morgon 

måste Rosanna ställa sig 

frågan om vilka patienter 

är kvar, och vilka som har 

gått bort.  

– Det tycker jag är 

jättejobbigt. Hade jag fått 

bestämma skulle ett rum 

där någon dött stå tomt i 

några dagar, för att det inte 

ska bli en känsla av ett 

löpande band. 

Rosanna Alex vill driva ett center för unga vuxna anhöriga om tio år. 

 

Att se på statistik över dödsfall är inte intressant för Rosanna. 

– Hela grejen blir bisarr. Jag vill inte veta hur många det är som har dött, säger hon 

uppeldat. Människornas identitet blir till en siffra, och de är mer än en siffra för mig. 

Skulle jag tappa bort individen, och se alla patienter som en massa måste jag sluta med det 

här jobbet. 

 

Våren 2006. Rosanna får ansvar för stödgruppen för unga vuxna anhöriga. Hon tjatade 

sig in, efter att ha hört talas om gruppen på en endagsutbildning i palliativ vård, som alla 

nyanställda på avdelningen går. 

– Jag blev eld och lågor efter föreläsningen. Jag har alltid gillat det här med samtalet 

med patienterna och de anhöriga. 

 

Om Rosanna kunde, skulle hon specialisera sig enbart mot samtal med anhöriga. Samtalen 

med de unga sorgebearbetande har gett Rosanna ett lugn. Hon pratar om det inre lugnet, 

och hon har lärt sig mycket om de anhörigas svåraste tid. Att man aldrig kan vara 

förberedd. Trots alla förberedelser. 
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– Jag hade inte fattat innan att de anhörigas jobb börjar först när en person går bort. På 

något sätt har jag lärt mig att det inte riktigt spelar någon roll, och att vad man än gör så 

gör det detsamma. Det går aldrig att förbereda sig för döden, jag hävdar det.  

 

Det blir tyst. Hissens ihåliga ankomst bryter tystnaden. Rosanna ger eftertanke åt varje 

fråga. Hon väger orden likt en våg på tungan. 

– Det är ju det där klassiska som man lär sig, man ska inte säga någonting för det finns 

inget att säga. Vad jag än säger så finns det inget tröstande. Det är bara att finnas där, och 

låta dem få gråta.  

 

Maj 2009. Patienten sluter sina ögon. Delfinmusik flyter på i bakgrunden. Rosanna lägger 

två knallgula handdukar under patientens armar, och berättar att man kan bli väldigt 

avslappnad eller väldigt pigg av behandlingen. Hon smörjer in händerna med 

citrusdoftande olja. Hon cirklar varje finger, varje knoge och varje fingerspets 

omsorgsfullt.  

I pausen mellan de pulssänkande niominuterslåtarna skulle en nål falla i golvet med en 

smäll. Rosanna klämmer på fingerspetsen och viker den gula handduken över handen. Den 

dåsiga stämningen skingras när Rosanna säger att patienten kan öppna ögonen.  

 

Rosanna har gett patienter taktil beröring sedan våren 2007. Hon gick en termin på 

Axelssons i Stockholm efter att sjuksköterskan och sedermera forskaren vid avdelningen 

Berit Cronfalk lärt henne taktil beröring på hand och fot. I dag har Rosanna utbildat runt 

hälften av personalen på avdelning 3 i taktil beröring. 

– Jag berättar en saga med beröringen. Jag berättar hur stor din handrygg är, hur stora 

dina fingrar är och hur stor min hand är. 

 

Rosanna har märkt att många patienter inte får beröring och närhet. Genom den taktila 

beröringen har hon kommit nära patienterna på ett nytt sätt. 

– Det är en helt annan kontakt. Det handlar inte bara om beröring när de får ha en 

person hos sig i en halvtimme, som bara är där för dem.  

 

Taktil beröring handlar om kroppsmedvetenhet. Patienten, som ofta haft svårt att vara 

lugn, hittar lugnet i en halvtimme. Patienten pratar om andningen, avkopplingen och om 
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hur skön oljan var på huden. Rosanna frågar om hon vill behålla den. Det vill hon. 

Rosanna lämnar flaskan på sängbordet.  

 

Sommaren 2009. Till sommaren har Rosanna arbetat på sjukhemmet i tio år. Rosanna 

har flera gånger tänkt byta jobb. Till något långt bort från sjukvården och döende. Hon har 

pratat med cheferna om bytet. Men det har aldrig blivit av. 

– Som undersköterska kan arbetsuppgifterna bli väldigt enformiga och tråkiga. Jag har 

gått så långt det går att gå. Det är jobbigt, jag har ändå jobbat i 14 år med det här. Jag kan 

tänka mig bli sjuksköterska, men det finns inget annat inom vården som lockar mig.   

 

Efter våra samtal har Rosanna tagit upp kontakten med sin nära vän i London, som arbetar 

som samtalscoach. De har bestämt att höras varje vecka och berätta för varandra vad de 

går igenom i livet.   
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Arbetsrapport projektarbete vård i livets slutskede 
Totalt antal tecken: 7 335 

 

Ämnesval och syfte 

Jag valde att skriva om vård i livets slutskede, palliativ vård, med fokus på 

Stockholmsregionen. I ett tidigt skede bestämde jag ämnet, men var inte riktigt klar över 

vinkling eller tillvägagångssätt. Som son till två läkare har jag haft vården och vårdfrågor 

runtomkring mig, och intresset har alltid funnits latent. Till en början tänkte jag skriva om 

assisterat självmord, som hamnade på löpet under vårvintern i massmedierna då ett 

spädbarn dog på Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm efter en misstänkt överdos av 

morfin. Jag bestämde mig för att byta spår till vården av de döende bland annat för att en 

nära vän till svärföräldrarna driver en nyöppnad klinik i privat regi. Från vad jag vet så har 

det inte skrivits allt för många spaltmetrar om hur vården bedrivs, och hur personalen 

handskas med arbetet kring döden och de döende. Jag vill med mitt arbete belysa några av 

problemen kring arbetet i den palliativa vården, och hur vården bedrivs av det vårdteam 

som är knutet till avdelningarna. Vården i livets slutskede är eftersatt i många regioner, 

men inte i Stockholmsregionen i samma utsträckning. Det är jag medveten om, men jag 

ville också belysa hur vården kan se ut från en avdelning som har bedrivit specialiserad 

palliativ vård i över ett decennium. I många år har flera organisationer och nätverk gjort ett 

omfattande arbete för att lyfta vårdområdets status och prioritering, men det går långsamt 

framtidigt. Palliativ medicin är inte ett medicinskt specialområde i dag, och de specifika 

kunskaperna kring smärtlindring och god symtomlindring är låg på många större sjukhus 

och kommunala boenden. Först tänkte jag göra en egen kartläggning av den palliativa 

vården i Stockholm, men beslöt mig för att göra projektet närmre människan, och besöka 

patienterna själva. 

 

Publicering 

Projektet är tänkt att vända sig till en samhällsorienterad publik i Stockholmsregionen med 

ett klart intresse för vårdfrågor och journalistiken kring äldre och cancersjuka. Reportaget 

ihop med porträttet kan publiceras i magasin med tema medicin och omvårdnad, alternativt 

i stil med PRO:s tidning. Om jag destillerar mina artiklar kommer även 

storstadstidningarna DN och SvD kunna vara mål för publicering, då under 

Stockholmssidorna och kanske som en följd i en temaserie om vården i länet. 
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Research 

Researchen startade i ett tidigt skede när jag läste utredningen från 2001 om värdig vård 

vid livets slut, och kartläggningen av Socialstyrelsen för skillnaderna mellan kommuner 

och landsting i Sverige kring vård i livets slutskede. Jag intresserade mig tidigt för att 

undersöka ekonomiska förutsättningar och göra min egen kartläggning av den palliativa 

vården, och läste in mig på olika avdelningars budget och landstingsavtal och dylikt. Det 

slopade jag emellertid när jag hittade flera böcker om patienters liv och tankar vid olika 

hospice, och beslöt mig för att göra ett besök på en avdelning i Stockholm. Jag läste på 

mig om olika avdelningar och sonderade terrängen för vilka olika sorters vårdformer det 

finns. Dock valde jag att inte vara allt för påläst om olika behandlingsmetoder eller 

program för att behandla dödssjuka, då jag ville komma närmre in på människorna än att 

prata om korrekta metoder eller medicinska termer. Emellanåt lät jag säkerligen naiv och 

kom med frågor som inte var så konkreta. Dock sade flera av de i personalen att våra 

samtal och mina intervjuer har fått dem att tänka en gång till på deras dagliga arbete och 

deras funderingar kring arbetet. För nyhetsartiklarna har jag läst flera rapporter och gjort 

intervjuer med flera läkare och chefssjuksköterskor varav några av dem använde jag för 

mig själv som bakgrundsmaterial. Allteftersom blev jag klokare och klokare på vad jag 

hade gett mig in på, och intresset växte efterhand.  

 

Vinkling, form och gestaltning 

Jag ville vinkla projektet mot hur vården i livets slutskede bedrivs på en avdelning med 

erfarenhet, och hur personerna upplever sitt arbete med döden och döende personer. 

Nyhetsartiklarna belyser problematiken kring vården, och är av sin natur mer granskande. 

Personporträttet ville visa en person som har jobbat med döden i många år, och vilka 

funderingar som träder fram efter den tiden. Den röda tråden är tänkt att vara en belysning 

av ett ämne som många inte känner till, men som enligt de insatta och Socialstyrelsen bör 

uppmärksammas i större utsträckning. Som reporter i reportaget ville jag vara en fluga på 

väggen och se hur personalen träffade och pratade med patienterna, men det var till en 

början ett etiskt problem då avdelningschefen till en början var osäker på om hon ville det. 

Jag inledde då med att föra fokusgruppssamtal med flera av de i personalen, och träffade 

dem på olika pauser och i expeditionsrummet. Till slut fick jag tillstånd att komma in, och 
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var definitivt en fluga på väggen i slutändan. Det är i stor mån personerna i texten som står 

för innehållet, och jag lägger inte mycket värdering i mina texter. Det är ett av skälen till 

att en krönika aldrig var påtänkt som en del i mitt projekt. Gestaltningen av Rosanna i 

personporträttet var resultatet av två långa samtal, och jag ville lyfta fram den 

levnadsglade men samtidigt allvarsfulla och eftertänksamma personen hon är. 

 

Etiska problem & dilemman 

Inte helt oväntat stötte jag på flera dilemman, särskilt etiska sådana, under vägens gång. 

Jag hade först bestämt tid och plats med chefssjuksköterskan på avdelning 60 på Capio 

Geriatrik vid Dalens sjukhus i Sandsborg. Hon var tillmötesgående och lät mig komma på 

besök under de kommande veckorna, men personalen sade nej efter att hon tog upp det. 

Tydligen gick de igenom stora driftsförändringar och hade gått över till privat regi vid 

årsskiftet. Jag fick snabbt tänka om, och vinklingen blev väl något förändrad därefter, men 

handledaren tyckte att Stockholms sjukhem, kända för sin vård i livets slutskede som de är, 

skulle vara en intressant plats att besöka. De tackade ja vid ett tidigt skede, men med 

reservationen att jag inte fick träffa några patienter. Det skulle göra att en del av mitt 

projekt föll och skulle då få ha riktats in mer mot de filosofiska frågorna. Dock anade jag 

att jag skulle få sitta med som en fluga på väggen efter att ha besökt avdelningen några 

gånger och etablerat mig som en pålitlig person och reporter. Avdelningschefen lämnade 

över ansvaret till de andra i vårdteamet, och det hela löste sig. Faktiskt ingen av de 

patienter jag träffade tyckte det var jobbigt, utan de tyckte snarare att det var roligt att få 

prata med någon utomstående.  

 

Citatkoll 

Jag har låtit samtliga berörda få chansen att läsa och kontrollera sina citat. De gånger jag 

har spelat in samtalen har personerna fått veta detta. Personerna vid sjukhemmet, de som 

är med i reportaget och personporträttet, har svarat och kommenterat. Några meningar 

skrevs om, och min missuppfattning kring vad sjuksköterskan gjorde hos patienten har 

korrigerats. Tyvärr har de flera av de berörda personerna för nyhetsartiklarna inte svarat på 

mina mail, och deras tystnad får således tolkas som att det är ett godkännande. En svarade 

och ville ändra sin titel, vilket jag gjorde. En variant är att jag skulle ha skrivit in ordagrant 

att deras tystnad innebär att de har godkänt citaten, men de har fått möjligheten att svara i 

alla fall. 
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Intervjuade personer: 

Pia Lidwall, gruppledare för Kd, Stockholms Läns Landsting (SLL) 

Birgit Rydberg, landstingsråd SLL (FP) 

Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd SLL (V) 

Claes Karlsson, studierektor institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet 

Yosef Tyson, ordförande MSF och läkarstuderande Karolinska Institutet 

Gustav Nilsonne, läkare & doktorand institutionen laboratoriemedicin Karolinska Institutet 

Juan Carlos Hernandez, sjuksköterska Stockholms sjukhem 

Annica Charoub, sjuksköterska Stockholms sjukhem 

Rosanna Alex, undersköterska Stockholms sjukhem 

Richard Skröder, överläkare Stockholms sjukhem 

Maria Birk, sjuksköterska Stockholms sjukhem 

Sylvia Sauter, koordinator Nationella rådet för palliativ vård 

Carl Johan Fürst, ordförande Svenska palliativregistret 

Gunnar Nilsson, docent och programdirektör Karolinska Institutet, Solna 

Maria Jakobsson, verksamhetschef Palliativt kompetenscentrum, Linköping 

Patienter vid Stockholms sjukhem 

Monica Nilsson, chefssjuksköterska palliativa enheten, Dalens sjukhus 

Myndigheter och organisationer: 

Nationella Rådet för Palliativ Vård 

Socialstyrelsen 

Stiftelsen Stockholms Sjukhem 

Stockholms Läns Landsting 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Sveriges Läkarförbund 

Svenskt Palliativt Nätverk 

Svenska Palliativregistret 
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