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❙ ❙ Ola Bratt och medarbetare beskriver i detta nummer av
Läkartidningen en vanlig situation i svensk sjukvård, näm-
ligen att cancerpatienter vårdas palliativt långa perioder på
akutsjukhus i stället för i hemmet. I studien framgår att van-
liga cancersymtom såsom smärta, försämrat allmäntill-
stånd, anemi, kräkningar och akuta infektioner, inklusive
sepsis, var huvudorsaker till inläggning. Av de 100 konse-
kutiva patienterna med urologisk cancer avled småningom
57 procent på sjukhus, endast 10 procent i hemmet och 8
procent på hospis.

Med tanke på att vi årligen har över 20 000 dödsfall i can-
cer och att incidensen stiger på grund av den ökade medellivs-
längden (cancer är en åldersrelaterad sjukdom) finns det an-
ledning att tänka igenom var patienter i livets slutskede bäst
vårdas. Idag återfinns döende cancerpatienter såväl på sjuk-
hus som i hemsjukvård och i särskilt boende.

Tidig och sen palliativ fas
Definitionen av palliativ vård är inte helt entydig, vilket ska-
par en del missförstånd. Onkologer har av tradition skiljt mel-
lan kuration och palliation, där skiljelinjen har dragits vid den
första icke botbara metastasen. Denna tudelning har en svag-
het, eftersom den palliativa fasen kan se så olika ut och målen
är olika, vilket också indirekt framgår av Bratts och medarbe-
tares artikel: tiden från diagnos till död varierade mellan en
vecka och 24 år. 

Med anledning av detta har man i den aktuella statliga ut-
redningen om vård i livets slutskede [1] tydliggjort skillnaden
mellan tidig och sen palliativ fas. Med tidig palliativ fas av-
ses spridd obotlig cancersjukdom, där man fortfarande med
hjälp av antitumoral behandling (cytostatika, hormonbehand-
ling, strålbehandling, kirurgi) kan påverka tumörsjukdomen
och överlevnaden. Denna fas kan omfatta flera år vid diagno-
ser såsom prostatacancer, bröstcancer eller lymfom. Målet är
att bromsa tumörsjukdomen, att kontrollera symtom, att efter-
sträva inte bara livskvalitet utan även livsförlängning, som för
många patienter är ett livskvalitetsmål i sig – att få uppleva en
sommar till, en familjehögtid till är viktigt för många patien-
ter, även om den palliativa behandlingen skulle förorsaka bi-
verkningar. 

Det förhåller sig till och med så, att patienter i mycket 
högre grad än läkare skulle välja cytostatika även i situationer

där behandlingen endast kan ge några månaders livsförläng-
ning [2].

Med sen palliativ fas avses terminalfasen, dvs när aktiv
tumörbehandling har avslutats. Denna fas omfattar oftast
någon månad. Målet är varken att förlänga eller förkorta li-
vet, utan att skapa bästa möjliga förutsättningar för livskva-
litet genom effektiv symtomkontroll, psykosocialt stöd samt
stöd i existentiella kriser till både patient och närstående.
Det är denna sena palliativa fas som egentligen avses i
WHOs definition av palliativ vård [3]. Man övergav på
1980-talet begreppet »terminal care« och ersatte det med
»palliative care« för att betona att palliativ vård av döende
människor kräver kompetens och aktiva åtgärder för att upp-
nå livskvalitetsmålen. 

Denna historiska bakgrund är nödvändig för att förstå var-
för WHO slår fast att målet är »neither to hasten nor post-
pone death«, vilket blir svårförståeligt om definitionen tilläm-
pas direkt på den tidiga palliativa fasen. Även i den sena pal-
liativa fasen kan tumörspecifik behandling komma att använ-
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das, och då framför allt palliativ strålbehandling eller pallia-
tiv kirurgi, i smärt- och symtomlindrande syfte.

Integrering av slutenvård och hemsjukvård
Vi vet från svenska och internationella studier där både fris-
ka och svårt sjuka tillfrågats att en majoritet skulle föredra att
vårdas hemma i livets slutskede, förutsatt att vården i hemmet
håller lika hög kvalitet som sjukhusvården [1, 4, 5]. Sådana
fullvärdiga alternativ finns idag. Professor Barbro Beck-Friis,
pionjären inom den avancerade hemsjukvården, införde re-
dan 1977 i Motala lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) med
service dygnet runt och visade i sin avhandling att man kun-
de uppnå en vård med hög kvalitet och nöjda anhöriga i hem-
met [6]. Målet för den avancerade hemsjukvården är att ersät-
ta annars nödvändig slutenvård fullt ut. En förutsättning är att
vården bygger på frivillighet, dvs att patient och anhörig väl-
jer vårdformen.  

Kriterier för avancerad hemsjukvård är att den erbjuds 24
timmar/dygn, att ett kompetent team, inklusive läkare, finns
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tillgängligt även nattetid, att nödvändiga hjälpmedel såsom
sjukhussäng eller toaletthjälpmedel samt »provapotek« finns
att tillgå direkt från första dagen i hemsjukvård [7]. Vidare
måste omedelbar tillgång finnas till slutenvård om patient el-
ler anhörig så önskar [8]. En sjukhussäng kan vara förutsätt-
ningen för att en patient med skelettmetastaser skall kunna
vårdas i hemmet, och ett provapotek behövs för att kunna pro-
va ut läkemedel innan recept skrivs. 

De andra faktorerna – snabb tillgänglighet även nattetid
och garanterad tillgång till slutenvårdsplats – är viktiga trygg-
hetsfaktorer för att patient, men framför allt anhöriga, skall
våga välja hemsjukvård. I en aktuell studie visade sig just
trygghetsaspekten och hemmiljön i sig vara de två viktigaste
komponenterna i en avancerad hemsjukvård [8]; känslan av
trygghet och tillgänglighet gjorde att man som anhörig våga-
de fortsätta att vårda i hemmet.

Hemsjukvård inte alltid möjlig
De symtom som utgjorde huvudorsaker till intagning i Bratts
och medarbetares studie – smärta, kräkningar, nutritionspro-
blem, anemi, trötthet, akuta infektioner – är samtliga symtom
som mycket väl kan behandlas i hemmet, förutsatt att det finns
en fungerande organisation med hög kompetens. Ändå är in-
tegrering med den specialiserade slutenvården viktig: även
patienter i sent skede av sin sjukdom kan ha stor glädje av t ex
palliativ strålbehandling eller avlastande kirurgi i symtom-
lindrande syfte. 

Det finns emellertid situationer där hemsjukvård är varken
möjlig eller önskvärd. Behov av akut kirurgi, t ex i samband
med en patologisk fraktur, är en sådan situation. De vanligas-
te orsakerna är emellertid relaterade till tillstånd med förvir-
ring i kombination med oro och agitation samt till psykosoci-
ala faktorer. Om anhöriga inte får tillräckligt med stöd kan in-
läggning av patienten på sjukhus bli aktuell [9]. Om patienten
känner otrygghet hemma, eller känner att han/hon är till be-
lastning för anhöriga, finns ofta en önskan om sluten vård.
Däremot är det värt att understryka att selekterade ensamstå-
ende patienter kan vårdas i hemmet även i livets slutskede,
även om anhöriginsatser ofta är en förutsättning.

Antalet patienter som både vårdas och dör i hemmet vari-
erar kraftigt även inom Sverige. I Bratts och medarbetares stu-
die dog 10 procent i hemmet, medan SOU-rapporten om vård
i livets slutskede slår fast att andelen idag omfattar ca 20 pro-
cent om även icke-cancerdiagnoser inkluderas. I områden så-
som Östergötland, där hemsjukvården är synnerligen välut-
byggd, dör en relativt stor andel hemma. Rosenquist och med-
arbetare visade i en avgränsad, men populationsbaserad, stu-
die att 37 procent respektive 49 procent av samtliga cancer-
patienter i Mjölbys upptagningsområde dog i det egna hem-
met under perioden 1992–1993 [10]. 

Vidare gjordes en genomgång av journalhandlingarna av-
seende de övriga patienterna. Man konstaterade att ca 50–60
procent av patienterna hade varit optimala kandidater för
avancerad hemsjukvård, de övriga var mindre optimala eller
i vissa fall direkt olämpliga. Av de cancerpatienter som vår-
das inom den lasarettsanslutna hemsjukvården i Norrköping
dör ca 60–70 procent i hemmet, de övriga dör på klinikens
egna vårdplatser. 

Sluten palliativ vård behövs
Dessa siffror visar att en välfungerande och väl utbyggd avan-
cerad hemsjukvård kan ersätta sjukhusvård i många, men inte
alla, fall. Därför är det viktigt att betona behovet även av slu-
tenvårdsalternativ på specialiserade palliativa enheter (palli-
ativ avdelning eller hospis), på sjukhus eller inom det särskil-
da boendet. En skattning som gjorts är att det behövs ca 60
specialiserade platser för palliativ vård/100 000 invånare i

avancerad hemsjukvård eller specialiserad sluten palliativ
vård. Sådan täckning finns inte idag, därför blir belastningen
på akutsjukhusen onödigt stor. 

En genomsnittlig vårddag i avancerad hemsjukvård kostar
omkring 1 000 kronor (direkta landstingskostnader) enligt
den nationella skattning som Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) gjorde 1999 [11]. Kostnaden är således
rimlig, samtidigt som både patienter och anhöriga generellt är
mer nöjda med hemsjukvård än med sluten vård i livets slut-
skede, både i Sverige och internationellt [11].
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