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Aktuellt och reportage

samarbetar man om barn-LAH med
barnklinken på sjukhuset, men den verk-
samheten är liten.

Patienterna i verksamheten går mot
livets slut, de kanske inte ska dö i mor-
gon eller nästa vecka men har ett stort
behov av hjälp beträffande till exempel
smärta och illamående. En del kan inte
äta och behöver dropp. Om de inte hade
vårdats i LAH-verksamheten hade alter-
nativet ofta varit sjukhusvård.

– De kanske inte skulle behövt ligga i
en sjukhussäng varenda dag men det
handlar om att ha kontinuitet för att i tid
upptäcka nya bekymmer, säger Maria
Jakobsson.

Leif Öfverholm bor tillsammans med sin
hustru i en stor villa i Norrköping. Han
har en appendixcancer som inte går att
operera. Leif Öfverholm kan inte äta
normalt, endast lite flytande föda. Han är
inskriven i LAH och får dropp varje natt
hemma i sin egen säng.

– Det är min möjlighet att överleva,
säger Leif Öfverholm

Och inte bara överleva utan dessutom
leva ett ganska normalt liv med familjärt
och socialt umgänge.

– Jag har haft en fruktansvärd otur
som hamnat i den här situationen, men
ändå maximal tur att jag råkar leva i Ös-
tergötland.

Leif Öfverholm kallar LAH-teamet
för Änglarna. Förutom att de nästan obe-
märkt kommer minst varje kväll för att
koppla in droppet tycker både han och
hustrun att de fått ovärderlig hjälp av
både läkaren och kuratorn att ta sig ige-
nom den kris det innebar att förstå att
Leif inte skulle överleva sin sjukdom.

Stig Halling är också inskriven i
LAH. För tillfället ligger han inne på
Linnéaenheten. Det har gått fort för Stig

Halling, i höstas kunde han fortfarande
köra bil. Nu gör sjukdomen att hans liv
blivit annorlunda. Men han bor kvar i
villan med utsikt över Kolmården och
kan inte tänka sig någon annan slags
vård än i hemmet. 

Tidigare arbetade Maria Jakobsson,
med traditionell sjukhusvård. Trots det
tycker hon inte att det är problematiskt
att träffa patienterna i hemmet, tvärtom. 

– Jag behöver ställa mycket färre frå-
gor när jag kommer hem till patienten
och har hela kontexten. Många kolleger
säger samma sak, det är oerhört fascine-
rande.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
Fotnot: Sedan LT besökte Kliniken för pal-
liativ vård har patienten Stig Halling avlidit. 
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På vårdronden en gång i veckan diskuteras alla patienter som är inskrivna i det teamet.
På den ronden talar teamet också alltid om dem som har avlidit under veckan.

❙ ❙ Landstingsförbundet och Kommun-
förbundet driver just nu andra omgång-
en i projektet »Bättre vård i livets slut-
skede«. Projektet utgår från delbetän-
kandet i den offentliga utredningen »Dö-
den angår oss alla«, som publicerades
för två år sedan. Syftet är att förbättra
den palliativa vården i Sverige. 

Inför första projektomgången kom
anmälningar från nästan 300 team som
ville delta. Tjugo team från tretton lands-
ting antogs. I projektet arbetar man en-
ligt genombrottsmetoden som innebär
att man utgår från ett patientperspektiv,
att det redan finns kunskap som inte
tillämpas och att ny kunskap inte sprids
tillräckligt snabbt. Teamen har själva
formulerat mätbara mål med projektet,
till exempel att 90 procent av alla pati-
enter ska få sina önskemål och behov
dokumenterade och att 90 procent av
dem ska tycka att hänsyn tas till deras be-
hov och önskemål.

Det stora intresset för projektet är an-
ledningen till den andra omgången, som
forfarande pågår. Också nu deltar 20
team, denna gång främst kommun-
anknutna sådana. 

Det finns ingen egentlig översikt över
vilka palliativa verksamheter som drivs
i Sverige.

Annelie Hollo på Landstings- och
Kommunförbundet har varit sekreterare
i utredningen »Döden angår oss
alla – värdig vård vid livets slut« (SOU
2001:6). Hon säger att det finns palliativ
hemsjukvård på cirka 50 orter, men att
siffran är osäker eftersom det dels finns
så många olika modeller, dels är en väl-
digt snabb utveckling på området.

Annelie Hollo säger att trots intresset
för palliativ vård i allmänhet och pallia-
tiv hemsjukvård i synnerhet finns fortfa-
rande vita fläckar på kartan. Hon tror
emellertid inte att det är landstingens el-
ler kommunernas svaga ekonomi som
hindrar full utbyggnad.

– Som det ser ut idag vilar de här
verksamheterna på eldsjälar.

Ett krav att få vara med i projektet
Bättre vård i livets slutskede var läkar-
medverkan. Detta har inte alltid varit lätt.

– Det är generellt svårt att få med lä-
kare i förbättringsarbete, de är ju ofta
hårt tidspressade. Men jag undrar varför
det är så svårt att få läkare att intressera
sig för palliativ vård, säger projektleda-
ren Marianne Olsson.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Hemvård efterfrågad

I en medicinsk kommentar på si-
dan 742 i detta nummer konstate-
rar Peter Strang, professor i palli-
ativ medicin, att en betydligt stör-
re andel cancerpatienter skulle
kunna vårdas hemma om det
fanns tillgång till avancerad hem-
sjukvård. Han påminner också om
att de allra flesta människor skulle
föredra att vårdas i hemmet i li-
vets slutskede förutsatt att vården
i hemmet håller lika hög kvalitet
som sjukhusvården. Se även den
medicinska artikeln om palliativ
cancervård inom urologin på si-
dan 765 i detta nummer.

Projekt för bättre
palliativ vård


