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Sammanfattning
Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och
lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra
sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att
brytpunktssamtal erbjuds. Med kvalitet menas bland annat delaktighet, symtomlindring och
stöd för närstående. Detta innebär en utmaning för hälso- och sjukvården som måste
uppmärksamma när vården ändrar riktning mot vård i livets slutskede. Äldre personer erbjuds
i mindre utsträckning brytpunktssamtal än yngre personer. Distriktssköterskan har en
betydelsefull roll i den palliativa vården inom den kommunala hemsjukvården och ska främja
äldre personers möjlighet att få information samt delta i beslut som rör den egna vården,
vilket ett brytpunktssamtal innebär.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka samband mellan brytpunktssamtal och andra
faktorer, för äldre personer i palliativ vård, vid tillfällen då dödsfallet varit förväntat.
Metod: Detta är en kvantitativ retrospektiv registerstudie med data hämtad från svenska
palliativregistret.
Resultat: Det fanns stora skillnader inom gruppen äldre huruvida brytpunktssamtal erbjöds
eller inte. Ju äldre personen var desto mindre odds för att brytpunktssamtal erbjöds. Kön eller
diagnos påverkade inte. När brytpunktssamtal erbjudits var närstående i högre utsträckning på
plats när den äldre personen dog och när brytpunktssamtal inte erbjudits var personal i högre
utsträckning de enda närvarande än då brytpunkssamtal erbjudits.
Slutsats: Den palliativa vården är ojämlik och äldre personer riskerar att utsättas för onödigt
lidande. Distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård bör sätta extra fokus på denna grupp
för att uppmärksamma övergång till vård i livets slutskede.
Nyckelord: Brytpunktssamtal, distriktssköterska, fyra hörnstenar i palliativ vård, palliativ
vård, äldre personer

Abstract
Background: The need of palliative care will increase as the population ages and lives
longer. There will be more old people with chronic diseases that will have other disease
progression than those with cancer. To achieve a high quality in the palliative care it´s
important that the physician gives the dying person information about the imminent death a
so-called breakpoint conversation. A high-quality means among other things patient
participation, symptom relief and support to relatives. This means a challenge for the health
care workers who must pay attention to when care changes direction towards care in the end
of life. Older people are to a lesser extent offered breakpoint conversation than younger
people. The district nurse has an important role in the palliative care for older people in
municipal health and medical care and are supposed to promote elderly people's opportunity
to have information about their disease course that gives them ability to be involved with
decisions about their own care planning, which means paying attention to when it´s time to
offer a breakpoint conversation.
Aim: The purpose of this study was to examine relations and other factors associated with
breakpoint conversation in palliative care for elderly people when death were imminent.
Method: The study is a quantitative retrospective registry study based on data from the
Swedish register of palliative care.
Results: There are a significant difference within the group of old people when it comes to
being offered a breakpoint conversation, with a negative trend where older people are less
likely to get a breakpoint conversation. Gender and diagnosis had no impact. When a
breakpoint conversation was offered, relatives were to a greater extent present when death
occurred, and staff were more often the only ones present when a breakpoint conversation
weren’t offered.
Conclusion: The palliative care is unequal and older people risk being exposed to
unnecessary suffering. The district nurse in municipal home care should put an extra focus on
this group of elderly people were death is imminent.
Keywords: Breakpoint conversation, district nurse, four cornerstones in palliative care,
palliative care, elderly people

Populärvetenskaplig sammanfattning
Studien handlar om brytpunktssamtal och betydelsen av att bli erbjuden ett sådant
samtal oavsett ålder när vården ändrar riktning till vård i livets slut. Detta för att äldre
personer ska få möjlighet att planera och göra aktiva val angående sin sista tid i livet.
Av alla personer som dör i Sverige är ca 80 % i behov av palliativ vård innan de dör. De flesta
är äldre än 65 år och med tanke på att den äldre befolkningen kommer att dubbleras inom 25–
30 år innebär det att behovet av palliativ vård kommer att öka. Palliativ vård handlar om att
förebygga och lindra lidande samt förbättra livskvaliteten i livets slut. Ett brytpunktssamtal är
ett samtal där en dialog förs om prognos och förväntat sjukdomsförlopp med ansvarig läkare.
Detta kan vara en bra grund för att få möjlighet till så bra livskvalitet som möjligt den sista
tiden i livet. Informationen ger personen möjlighet att aktivt ta beslut om den kommande
vården. Alla personer med obotlig sjukdom som är livshotande har rätt till palliativ vård
oavsett ålder, kön, diagnos eller var vården utförs. Med denna studie ville vi undersöka om
personer över 65 år erbjudits brytpunktssamtal då döden varit förväntad och vilken betydelse
brytpunktssamtal kan ha för hur den sista tiden i livet blir. Resultatet visade att vare sig kön
eller diagnos var påverkande faktorer för om brytpunktssamtal erbjöds eller inte. Ålder visade
sig däremot vara en påverkande faktor där yngre äldre i större utsträckning erbjöds
brytpunktssamtal än de äldre äldre. Detta pekar på att det inte handlar om jämställdhet utan
om jämlikhet. Den palliativa vården är ojämlik beroende på om du är yngre eller äldre äldre.
Distriktssköterskan i kommunal hälso- och sjukvård behöver lägga extra fokus på gruppen
äldre äldre dvs de som är 81 år och äldre och uppmärksamma när vården ändrar riktning till
vård i livets slutskede. Samarbete med andra teammedlemmar som är runt den äldre personen
är viktigt för att upptäcka försämring och då kunna initiera ett brytpunktssamtal i tid.

Tillkännagivande
Att skriva ett examensarbete kan vara påfrestande för relationer och vi vill därför speciellt
tacka våra familjer och speciellt våra makar för all uppbackning och support. Ett speciellt tack
till Torbjörn och Elin för all hjälp med att förstå de statistiska beräkningarna och allt
matematiskt tänkande, Excel m.m. Vi visste nog inte riktigt vad vi gav oss in i… Vi vill också
passa på att ge oss själva en eloge och en uppmuntran till andra som kanske kommer att
befinna sig i samma situation. Det är bara att kämpa på och få det gjort och nu har vi klarat av
den här delen och vi har överlevt. Det kommer ni också göra! Vi vill också rikta ett varmt tack
till vår handledare Åsa Rejnö som har varit sträng och kritisk och fått oss att tänka till och
genom det påverkat att uppsatsen har blivit så bra som den är. Åsa har varit ett tryggt stöd
under vägen och gett oss uppmuntran när det tidvis har känts tungt och svårt. Ett sista tack till
alla de äldre personer och närstående som vi mött i den palliativa vården som har inspirerat
oss att fortsätta kämpa för att den palliativa vården ska bli bättre för äldre personer.

“You matter because you are you, and you matter to the end of your life.
We will do all we can not only to help you die peacefully,
but also to live until you die”
“How people die remains in the memory of those who live on”
Dame Cicely Saunders (1918-2005)

Sjuksköterska, läkare, författare och grundare till hospicerörelsen
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Inledning
Varje år dör det drygt 90 000 personer i Sverige och majoriteten av dessa är äldre personer. I
slutbetänkandet Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) framförs det
att samma uppmärksamhet och kärleksfulla vård som visas när en person föds borde visas när
en person dör samt att vid båda händelserna behöver personen hjälp. När äldre personer dör
upplevs det ofta som en naturlig händelse men vägen dit kan vara svår och många gånger
utsätts äldre personer för obefogad vård och en otydlighet som skapar stress och onödigt
lidande. När behovet av palliativ vård vid livets slut uppmärksammas ändrar vården inriktning
från att bota till att lindra och fokus är på livskvalitet. Att få ett brytpunktssamtal vid
övergången till vård i livets slutskede med information om prognos och förväntat
sjukdomsförlopp ger möjlighet att vara delaktig i den kommande vården för den drabbade och
dess närstående. Det ger också möjlighet för planering och förberedelse för alla parter även
för vård och omsorg. Äldre är en utsatt grupp och vården av äldre är idag många gånger
ojämlik då äldres behov inte uppmärksammas på samma sätt som hos yngre personer.
Distriktssköterskan har en viktig roll i den palliativa vården och fungerar ofta som
sambandscentral mellan patient, närstående och olika vårdgivare. För att kunna förbättra
omvårdnaden vid livets slut för äldre personer är det viktigt att uppmärksamma när vården
ändrar riktning till palliativ vård och att brytpunktssamtal erbjuds. Med denna studie hoppas
författarna kunna öka kunskapen om palliativ vård för äldre personer och visa på
förbättringsområde för att möjliggöra en mer jämlik vård.

Bakgrund
I bakgrunden kommer brytpunktssamtal, palliativ vård och äldre personer att beskrivas samt
den valda teoretiska referensramen, de fyra hörnstenarna inom palliativ vård och
distriktssköterskans roll.

Brytpunktssamtal

Socialstyrelsen (2019a) definierar brytpunktssamtal som ett samtal mellan ansvarig läkare,
patient och närstående för att ta ställning till att övergå till palliativ vård i livets slutskede och
hur den fortsatta vården ska se ut beroende på patientens tillstånd, behov och önskemål. Att
bli erbjuden brytpunktssamtal är en av kvalitetsindikatorerna för en god palliativ vård och
målet är att i princip alla patienter (98 %) där dödsfallet är förväntat ska erbjudas
brytpunktssamtal (Socialstyrelsen, 2017). Patienten har rätt att få information om sitt
hälsotillstånd, behandlingsalternativ och det förväntade vårdförloppet (SFS 2014:821).
Informationen har betydelse för den fortsatta vården visar flera studier. Patienter som är
medvetna om sin dödliga sjukdom och prognos upplever mer harmoni och ett ökat
självbestämmande när det kommer till beslutsfattande och får i högre grad en god död (Ahn et
al., 2013). Brytpunktssamtal har också betydelse för kvaliteten av den palliativa vården
(Lundquist, Rasmussen, & Axelsson, 2011; Lindskog, Tavelin, & Lundström, 2015).
Studierna visade bland annat att patienter som fick brytpunktssamtal oftare hade parenterala
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injektioner ordinerade, de dog på den plats de önskade, närstående var informerade och
erbjöds i högre grad efterlevandesamtal.
Ett brytpunktssamtal kan vara svårt och känsligt för alla berörda parter inklusive den
ansvarige läkaren, men ett bra samtal kan förebygga oro och missförstånd och leda till en
förbättrad livskvalitet för patienten (Socialstyrelsen, 2017). Vidare framkommer att alla
patienter kanske inte vill ha all information och att det kan behövas flera samtal. Närstående
beskrivs också som en viktig resurs och om patienten inte kan delta i samtalet ska samtalet
föras med närstående. Svårigheter för ansvarig läkare kan vara att veta när brytpunktssamtal
ska ske, då det kan vara svårt att förutse sjukdomsförloppet, vad samtalet ska innehålla och en
rädsla för att ha fel om att personen befinner sig i livets slutskede (Udo, Lövgren, Lundquist,
& Axelsson, 2017). Att det är svårt att identifiera när livets slut närmar sig men även att
acceptera att det är så för patient, närstående och vårdgivare gör övergången till palliativ vård
komplicerad (Kendall, et al 2015). Utbildning till läkare och sjuksköterskor specifikt om hur
information om palliativ vård kan ges har visat goda resultat för att öka antal genomförda
brytpunktssamtal (Martinsson, Heedman, Eriksson, Tavelin, & Axelsson, 2016).
Det finns orättvisa skillnader för vilka som erbjuds brytpunktssamtal när det gäller ålder och
sjukdom. När patienter med cancersjukdom jämfördes sågs att yngre patienter i högre grad
fick brytpunktssamtal än äldre patienter (OR, 3.9; 95 % CI 2.5–5.9) (Lindskog et al., 2015).
En jämförelse mellan patienter med hjärtsjukdomar och cancer visade att det var signifikant
högre odds att patienter med cancer fick brytpunktssamtal än patienter med hjärtsjukdom
(OR 9,2:95 % CI 8,7–9,9) (Brännström, Hägglund, Fürst, & Boman, 2012). Endast en
tredjedel av alla patienter med hjärtsvikt fick brytpunktssamtal visade en annan studie
(Årestedt et al., 2017). När patienter med stroke och patienter med cancer jämfördes hade
patienter som dog av stroke signifikant lägre odds att ha fått ett brytpunktssamtal (OR 0,09;95
% CI 0,08–0,11) (Eriksson, Milberg, Hjelm, & Friedrichsen, 2016).

Palliativ vård

World Health Organisation [WHO], (2019) beskriver i sin definition att palliativ vård är ett
förhållningssätt som förbättrar livskvalitet för patienter och deras familjer när de möter
problem som är förknippade med livshotande sjukdom. WHO betonar vikten av att förebygga
och minska lidande genom att tidigt identifiera och rätt bedöma och behandla smärta och
andra fysiska, psykosociala samt andliga problem. Palliativ vård kan delas in i två faser, en
tidig fas med palliativa insatser och en sen fas med palliativa insatser med inriktning mot vård
i livets slut (Socialstyrelsen, 2019a). Dessa faser kan vara olika långa och övergångarna
emellan kan vara flytande, de så kallade brytpunkterna. Socialstyrelsen beskriver även att i
vården av obotligt sjuka patienter ska ett palliativt förhållningssätt anammas oavsett var
patienten befinner sig; i det egna hemmet, på demensboendet eller på akutsjukhuset. Det
innebär att vårdpersonal alltid ska bedöma och ta ställning till att vårdhandlingar,
undersökningar och behandlingar gagnar patienten. Patienten ska ges möjlighet att välja
vilken vård den vill ha och därmed också möjlighet att avstå vård. Detta är endast möjligt då
patienten görs delaktig. Cirka 80 % av alla personer i Sverige som dör idag bedöms kunna
2

vara i behov av palliativ vård (Morin et al., 2017). Dessa 80 % är förväntade dödsfall dvs
dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad
begränsad överlevnad (SOSFS 2005:10).
Palliativ vård är en viktig folkhälsofråga med tanke på att befolkningen i Europa blir äldre och
kommer att öka i antal (Hall, Petkova, Tsouros, Costantini, & Higginson, 2011). Vidare
framkommer att sjukdomsmönster kommer att ändras med den åldrande befolkningen då det
kommer att bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar. Framför allt kommer antal
personer med hjärt-kärlsjukdomar öka men även personer med demenssjukdomar, vilket
ställer krav på sjukvården för att möta deras specifika behov. Den palliativa vården var från
början utformad för patienter med obotlig cancer (Socialstyrelsen, 2013) och patienter med
cancer är fortfarande i majoritet inom den palliativ vården (Svenska palliativregistret, 2017).
Palliativ vård ska erbjudas alla personer oavsett ålder och sjukdom där prognosen är obotlig
och livshotande (Socialstyrelsen, 2013). Utmaningen är att erbjuda palliativ vård på ett
flexibelt och rättvist sätt då olika sjukdomar har olika förlopp och medför olika problem och
det kan vara svårt att förutsäga förloppet (Kendall et al., 2015). Det råder stora skillnader i
Sverige för vilka som får palliativ vård, var den ges och vilken kvalitet vården har
(Socialstyrelsen, 2013). Att den palliativa vården är både ojämlik och orättvis visade en studie
när cancer och hjärtsjukdom jämfördes beträffande ålder, kön och vård i palliativ
specialistvård (Brännström et al., 2012). Patienter som dog på grund av hjärtsjukdom var
äldre, oftare kvinnor, ensamma vid dödstillfället och de dog oftare inom annan vård än
specialiserad palliativ vård jämfört med de patienter som dog av cancer.

Äldre personer

Var femte person i Sverige var 65 år eller äldre under 2018 (SCB, 2018). Antalet äldre
kommer att öka vilket kommer att innebära stora utmaningar för samhället och framför allt för
vård och omsorg då äldre behöver mer hälso- och sjukvård samt omsorg än yngre personer
(Socialstyrelsen, 2018). Mot slutet av 2040 talet kommer ungefär en miljon personer vara 80
år eller äldre jämfört med dagens en halv miljon (SCB, 2018). Det kan vara missvisande att
betrakta alla äldre som en homogen grupp då det kan vara stora skillnader emellan dem som
individer (Field & Gueldner, 2001). Spännvidden är stor åldersmässigt då det kan skilja 40 år
mellan de yngsta äldre och de äldsta äldre. Det finns stora skillnader i hur den sociala
situationen ser ut, de ekonomiska möjligheterna och hälsosituation med olika sjukdomar och
funktionsnedsättningar (SOU 2017:21). Vi lever längre och det innebär att de allra flesta som
dör i Sverige är äldre personer (Socialstyrelsen, 2019b). I Sverige är medellivslängden för
kvinnor drygt 84 år och för män nästan 81 år (SCB, 2019). Den vanligaste dödsorsaken är
hjärt-kärlsjukdomar 34 % följt av tumörsjukdomar 26 % och tillsammans står de för 60 % av
alla dödsfall (Socialstyrelsen, 2019b). I Sverige dör de flesta människor på sjukhus eller på
särskilt boende och endast cirka 18 % dör i hemmet (Håkanson, Öhlén, Morin, & Cohen,
2015). Majoriteten av de äldre (70 %) är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården
(hemsjukvården) när de dör (Socialstyrelsen, 2018) och av dessa var det under 2016 ungefär
14 300 äldre personer som dog i sitt eget hem (ordinärt boende).
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Svårigheter att identifiera när döden närmar sig för äldre personer

Äldre personer möter ofta andra problem jämfört med yngre när livet börjar ta slut
(Socialstyrelsen 2013). I kunskapsstödet framkommer att det sociala nätverket minskar,
många äldre personer lever ensamma, äldre har ofta många olika sjukdomar som påverkar
deras liv, själva döendet kan vara långsammare mer smygande och det kan vara svårt att se att
själva tidpunkten närmar sig. Förloppet vid hjärtsjukdom kan vara ganska oberäkneligt med
flera perioder av försämring och döden kan komma plötsligt (RCS, 2018). Ofta tänker inte
patienter med svår hjärt- och lungsjukdom och deras närstående att sjukdomen är dödlig under
perioder då sjukdomen är under kontroll (Kendall et al., 2015). Vid progressiv cancer sker
försämringen ofta gradvis (RCS, 2018). Förloppet är mer förutsägbart och när nya symtom
dyker upp är det lättare för patient, närstående och vårdpersonal att förstå att livet går mot sitt
slut (Kendall et al., 2015). För personer med demenssjukdom kan det långsamma
sjukdomsförloppet göra det svårt att bedöma när livets slutskede närmar sig (RCS, 2018).
Svårigheter att identifiera att döden närmar sig kan även bero på att vårdpersonal kanske inte
ser på döendet som en process som kan ske under en längre tid utan som en företeelse som
varar några dagar till veckor (Åvik et al., 2018).

Äldre personer och planering inför döden

Många äldre har inga problem med att prata om den förestående döden, även om inte alla vill
det (Rahm Hallberg, 2004). Riktigt gamla personer ser ofta döden som en del av livet och de
flesta är inte rädda för själva döden men för döendet och hur deras bortgång ska påverka
närstående (Fleming, Farquhar, Brayne, & Barclay, 2016). Att dö ensam har visats vara
mindre problematiskt än tanken på att vara i behov av vård och hjälp av andra och
upplevelsen av förlust av oberoende (Caswell & O’Connor, 2019). Studien indikerade också
att dö ensam kanske mer är ett problem för de som lever än för personen som dör. Det finns
en föreställning om att en värdig död är att inte behöva dö ensam och i Sverige finns ett
riksdagsbeslut som säger att ingen människa ska behöva dö ensam (SOU 2001:6). Enligt
beslutet ska landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare sträva efter att uppfylla
detta men enskilda personer som uttryckt en vilja att få dö ensamma ska dock självklart
respekteras.
Att kunna förbereda sig och att kunna påverka var och när döden inträffar är viktiga frågor
även för äldre personer (Lloyd Williams, Kennedy, Sixsmith, & Sixsmith, 2007). En hög
ålder ökar dock risken för att äldre inte aktivt får delta och påverka vårdens innehåll och
inriktning (Prater, Wickizer, & Bose-Brill, 2019). Äldre har samma behov som yngre
personer när det gäller delaktighet vid medicinska beslut och önskar att få delta mer vid dessa
beslut (Wissendorff Ekdahl, 2012). Jämfört med andra länder har Sverige mycket svaga
resultat när det gäller att diskutera och planera vilken vård äldre personer vill eller inte vill få
vid svåra sjukdomar eller vid livets slutskede visar en undersökning som vände till sig
personer 65 år och äldre (Vårdanalys, 2017). Mindre än en tredjedel av personerna i
undersökningen hade haft ett samtal med en närstående eller vårdpersonal om vilken
behandling de vill ha i händelse av en allvarlig sjukdom.
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Teoretisk referensram
De fyra hörnstenarna inom palliativ vård
I slutbetänkandet Döden angår oss alla – Värdig vård vid livet slut (SOU 2001:6) föreslogs att
palliativ vård utifrån människovärdesprincipen samt WHO:s definition ska vila på fyra
hörnstenar; symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till
närstående. Dessa fyra hörnstenar är idag grundstommen för palliativ vård (Socialstyrelsen,
2013). Det är viktigt att upptäcka symtom i tid för att kunna få kontroll över symtomen som
annars kan få svåra konsekvenser för både patient och närstående (RCS, 2018). Symtomen
kan skilja beroende på underliggande sjukdom men vid livets slutskede har många patienter
likartade symtom (Kehl & Kowalkowski, 2013). Den palliativa vården är en helhetsvård och
patienten möter många olika professioner som behöver samarbeta i team med varandra
utifrån patientens behov för att få bästa resultat och dra nytta av varandras olika kompetenser
(Socialstyrelsen, 2013). I teamarbetet ingår även patient och närstående. Teamledare är ofta
en specialistsjuksköterska som till exempel distriktssköterskan som har en nära kontakt med
patienten då vårdledarskap ingår i professionen (Rosengren, 2014). För att stärka patientens
livskvalitet är det viktigt med en god kommunikation både mellan de olika vårdaktörerna och
gentemot patient och närstående (Socialstyrelsen, 2013). Goda relationer är viktigt för att få
en bra kommunikation (RCS, 2018). Vidare beskrivs även vikten av att få möta vårdpersonal
som patient och närstående känner igen samt att få ett respektfullt bemötande i den utsatta
situationen vilket underlättar möjligheten för patienten att få behålla värdighet och integritet.
Närstående har en betydelsefull roll som stöd för patienten men kan själva behöva stöd, både
under sjukdomstiden och efter att döden har inträffat (Socialstyrelsen, 2013).

Distriktssköterskans roll i den palliativa vården

Fortsättningsvis där distriktssköterskans beskrivs kan både grundutbildade och
specialistutbildade sjuksköterskor ingå när distriktssköterskan nämns. Det gemensamma
sammanhanget är den kommunala hemsjukvården.
Det ingår i rollen för distriktssköterskan att uppmärksamma när vården ändrar riktning från
sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård för att patienten ska få en värdig död (Svensk
sjuksköterskeförening, 2008). Vidare framkommer att distriktsköterskan ska stärka patientens
delaktighet i vården och stödja individens integritet och självbestämmande vilket innebär att
medverka till att patienten får information om prognos och sjukdomsförlopp. Det är ofta
distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården som initierar att vid behovs läkemedel så
kallade trygghetsordinationer ordineras (Bowers & Redsell, 2017) och det är många gånger
distriktssköterskan som uppmärksammar och berättar för patient och närstående att döden är
nära förestående (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly, & Grande, 2015). Distriktssköterskan
får ofta ta funktionen som koordinator i den palliativa vården för patienten när det gäller
kontakt med andra vårdgivare och uppmärksamma död och döendet när andra vårdgivare är
inriktade på att bota istället för att lindra (Törnquist et al., 2012).
När distriktssköterskan möter patienten i dess egna hem är det viktigt att hitta en balans
mellan att vara nära patienten och att hålla en professionell distans och stödja patienten och
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respektera dennes val och livsvärld (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Att skapa goda
relationer är viktigt för att kvaliteten av den palliativa vården ska bli hög, men relationerna
kan vara känslomässigt påfrestande för distriktssköterskan (Walshe & Luker, 2010). Det
bidrar till en känsla av säkerhet i det egna hemmet när distriktssköterskan känner patienten
(Josefsson, Bomberg, & Krans, 2018). Studien visade att distriktssköterskor lärde känna
patient och närstående genom kommunikation och kontinuitet och om patienten var delaktig
och fick möjlighet att bestämma över beslut om den medicinska vården påverkades också
känslan av säkerhet positivt. Enligt Lindblom, Beck Pettersson och Berggren (2012) är det
distriktssköterskans kompetens och medvetenhet om palliativ vård som avgör hur bra och
trygg den palliativa vården blir. Studien visade att det kan se olika ut i landet beroende på
vilken utbildning sjuksköterskorna har i de olika kommunerna samt deras erfarenhet av
palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i den palliativa vården och där
ingår även i uppdraget som vårdledare att initiera, driva och följa upp förbättringsarbeten för
att utveckla och förbättra omvårdnaden (Rosengren, 2014).

Problemformulering
Äldre personer får generellt en sämre palliativ vård än yngre personer. Med tanke på att den
äldre befolkningen ökar behöver insatser göras för att förbättra vården i livets slutskede för
äldre personer. Behovet av palliativ vård synliggörs när brytpunktssamtal erbjuds och den
palliativa vården får en högre kvalitet. Med högre kvalitet menas att personen blir delaktig,
bättre symtomlindrad, dör på önskad plats, inte behöver dö ensam och att närstående erbjuds
efterlevandesamtal. Ett palliativt förhållningssätt minskar risken för att utsätta äldre personer
för onödig vård och behandling. Äldre personer erbjuds i mindre utsträckning
brytpunktssamtal än yngre personer vilket leder till lägre delaktighet och lägre kvalitet på
vården i livets slut. Distriktssköterskan har en viktig roll i den palliativa vården av äldre
personer och kan genom en större medvetenhet arbeta för att förbättra omvårdnaden för äldre
personer i livets slut. Tidigare studier har visat samband mellan olika diagnoser och
brytpunktssamtal och visat att personer med cancer har fått brytpunktssamtal i större
utsträckning än personer med andra sjukdomar. Det saknas kunskap om det finns skillnader
inom gruppen äldre vad det gäller erbjudna brytpunktssamtal.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka samband mellan brytpunktssamtal och andra faktorer, för
äldre personer i palliativ vård, vid tillfällen då dödsfallet varit förväntat

Frågeställningar

Påverkar personens ålder om brytpunktssamtal erbjudits eller inte?
Finns det en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller antal erbjudna brytpunktssamtal?
Har bakomliggande sjukdomar någon betydelse för om brytpunktssamtal erbjudits eller inte?
Finns det någon skillnad mellan de som erbjudits och de som inte erbjudits brytpunktssamtal
när det gäller vem som sedan är närvarande vid dödsögonblicket?
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Metod
Studien är en retrospektiv registerstudie (Polit & Beck, 2017). Detta innebär att med hjälp av
data från register studera något som redan inträffat. Studien är icke experimentell och baseras
på registrerade observationer och demografiska data. En kvantitativ metod är lämplig för
denna typ av undersökning när syftet är att undersöka skillnader eller samband mellan olika
variabler (Polit & Beck, 2017).

Material och urval

De data som används i studien kommer från Svenska palliativregistret som är ett nationellt
kvalitetsregister. Registret har funnits sedan 2005 med syfte att förbättra vården i livets slut
för personer med livshotande sjukdomar oberoende av diagnos och vem som utför vården
(Svenska palliativregistret, u.å.). Efter att en person har avlidit besvarar vårdpersonal en
webbenkät med 29 frågor som handlar om hur vården har varit sista veckan i livet (Bilaga I).
Registret täcker in Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för en god palliativ vård
(Socialstyrelsen, 2017). Data från registret kan användas för att mäta hur väl
kvalitetsindikatorernas mål uppnås för att utvärdera och förbättra verksamheter (Svenska
palliativregistret, u.å.). Urvalet var konsekutivt och bestod av alla personer i Sverige 65 år och
äldre i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård som dog under tiden 1 januari 2018 till
31 december 2018, där dödsfallet var förväntat och där det fanns en registrering i det Svenska
palliativregistret. Urvalet bestod tillsammans av 1996 personer. Användandet av det Svenska
palliativregistret har minskat de senaste åren. Täckningsgraden för registret 2018 var 60,6 %
av alla dödsfall som skedde i Sverige (Svenska palliativregistret, 2019). Uppgifterna för
täckningsgrad är hämtade från registrets utdataportal då senaste årsrapport som publicerats är
från 2016 (Svenska palliativregistret, 2017). För att kunna beräkna täckningsgraden samkörs
registret med Socialstyrelsens dödsorsaksregister där alla dödsfall som sker registreras
(Svenska palliativregistret, u.å.).

Variabler

De av registrets variabler som undersöktes i den här studien var kön, ålder, bakomliggande
diagnoser som ledde till döden, om brytpunktssamtal erbjudits eller inte och om någon person
var närvarande vid dödsögonblicket. För bakomliggande dödsorsaker fanns elva olika
svarsalternativ och fler än ett svarsalternativ var möjligt. För brytpunktssamtal var
svarsalternativen ja erhållit, nej saknar förmåga att delta, nej erbjudits men tackat nej, nej
vårdnadshavare motsätter sig och vet ej. Att bli erbjuden brytpunktssamtal är en
kvalitetsindikator för god palliativ vård även om personen tackar nej till erbjudandet
(Socialstyrelsen, 2018b). Svarsalternativ nej erbjudits men tackat nej (n=13) för frågan om
brytpunktssamtal kodades därför om till ett ja erbjudits, då patienten blivit erbjuden ett
brytpunktssamtal. För frågan närvarande vid dödsögonblicket var svarsalternativen; ingen,
närstående, närstående och personal, personal eller vet ej.
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Analys

Analysen har gjorts med deskriptiv och analytisk statistik (Polit & Beck, 2017). Deskriptiv
statistisk för intervalldata (ålder) presenterades som medelvärde och standardavvikelse och
för nominaldata (kön, brytpunktssamtal, diagnoser, närvarande vid dödsögonblick) som
frekvens samt procent. För att jämföra medelvärde i ålder mellan män och kvinnor användes
t-test då gruppen var normalfördelad. Standardavvikelse användes för att visa hur långt från
medelvärdet större delen av urvalet befann sig i. För att analysera skillnader mellan
observerad och förväntad frekvens mellan variablerna ålder, brytpunktssamtal, diagnoser och
närvarande vid dödsögonblick i korstabell och för att avgöra att skillnaden inte berodde på
slump användes Pearson Chi-Square test. Där frekvensen i någon grupp var lägre än fem
användes Fishers exakta test. För att analysera ålder och brytpunktssamtal och för att beräkna
oddskvot (OR) användes bivariat logistisk regression. Konfidensintervall 95 % (CI) visar
mellan vilket spann oddskvoten ligger med 95 % säkerhet. För de statistiska testen valdes en
tvåsidig signifikansnivå. För att bestämma om statistisk signifikant skillnad fanns skulle pvärdet vara lika med eller lägre än 0.05 (Polit & Beck, 2017). För de statistiska analyserna
användes IBM SPSS Statistics (version 24.0).

Etiska övervägande
Denna studie är en registerstudie där ett nationellt kvalitetsregister har använts. Registret som
använts följer etiska principer enligt Codex (u.å.) där det beskrivs att personer som registrerats
i registret ska skyddas dvs att informationen som används i arbetet inte ska gå att härleda till
en specifik person. Vidare framkommer att studier som görs inom ramen för
högskoleutbildning inte behöver etikprövas. Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical
Association, 2018) är det viktigt att all forskning som bedrivs har ett gott ändamål och bidrar
till ökad förståelse och kunskap inom ett område, vilket studien gör. Enligt
Dataskyddsförordningen (SFS 2018:218) som ersatt Personuppgiftslagen behövs inte
information lämnas till personer som är berörda av studien om det är omöjligt eller om det
innebär en oproportionerligt stor arbetsinsats. Då detta är en studie på personer som dött
räknas de in i denna grupp. När studien är färdig kommer samtliga data att raderas för att
säkerställa att de inte kommer i orätta händer.

Resultat
Under den utvalda studieperioden registrerades 1996 personer i registret enligt valda kriterier.
De personer som för frågan om brytpunktssamtal angivits nej saknar förmåga att delta
exkluderades (n=96) då de inte kunnat medverka vid brytpunktssamtal, se Tabell 1.
Exkluderas gjordes även de personer där vet ej angivits för frågan om brytpunktssamtal
(n=86). De personer där svaret på frågan om brytpunktssamtal erbjudits var svarsalternativ
nej, vårdnadshavare motsätter sig exkluderades (n=5), då endast barn kan ha vårdnadshavare.
Frågan måste ha missförståtts av vårdpersonalen som svarat på enkäten. Sammanlagt
exkluderades 187 dödsfall varav alla hanterades som internt bortfall, se Tabell 1.
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Tabell 1. Beskrivning av internt bortfall under svarsalternativ för brytpunktssamtal. Redovisat som antal totalt
och uppdelat mellan kön med antal och medelålder

Svarsalternativ för
brytpunktssamtal

Totalt
N

Män
n (medelålder år)

Kvinnor
n (medelålder år)

Nej, saknar förmåga att delta

96

28 (84)

68 (88.4)

Nej, vårdnadshavare motsätter sig

5

1 (72)

4 (85.5)

Vet inte

86

43 (84)

43 (87.7)

Totalt

187

72

115

Demografi

I studien kom 1809 personer att ingå, se Tabell 2. Fördelningen mellan män och kvinnor i
studien var jämn, andelen män var 50,7 %. Medelålder vid dödsfall var 83,6 år (SD 8.8) för
hela gruppen. Kvinnor hade statistiskt signifikant högre medelålder vid dödsfall än män, 84,7
år jämfört med 82,5 år (p <0,001).
Tabell 2. Beskrivning av urval redovisat som totalt och uppdelat på kön med antal och andel samt p-värde

Totalt

Män

Kvinnor

Antal (%)

1809

918 (50,7)

891 (49,3)

Min-max år

65–107

65–102

65–107

Median år

85

83

86

Medelålder år (SD)

83,6 (8,8)

82,5 (8,4)

84,7 (9,0)
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P-värde

<0,001

För att kunna undersöka skillnader delades materialet i så jämna grupper som möjligt baserat
på ålder vilket gav en indelning av materialet i åtta grupper, så kallade oktiler (O1-O8). O1
65–71 år (n=214), O2 72–76 år (n=206), O3 77–80 år (n=226), O4 81–84 år (n=254), O5 85–
87 år (n=230), O6 88–90 år (n=227), O7 91–93 år (n=221), O8 94–107 år (n=231). Det skiljer
48 personer mellan oktilen omfattande lägst respektive högst antal personer (O2 v.s. 04). Det
var fler män än kvinnor i oktilerna till och med O5 (85–87 år) se Figur 1. I den högsta oktilen
O8 (94–107 år) var kvinnorna klart överrepresenterade, 162 kvinnor och 69 män.
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Figur 1. Fördelning av antal kvinnor (svart färg) och män (grå färg) indelade i de olika oktilerna (åldersgrupper)

Bakomliggande diagnoser som dödsorsak
Urvalet hade tillsammans 2725 diagnoser registrerade som grundtillstånd som ledde till
döden, i snitt 1,5 diagnos per person. Cancer var den diagnos som uppgetts vara grundorsak
till flest dödsfall 36,8 %, följt av hjärt-kärlsjukdom 32,8 %, multisjuklighet 19,4 % och
demens 19,2 %. Ingen person avled till följd av en infektion, se Tabell 3 för beskrivning.
Övriga sjukdomar hade uppgetts hos 12,2 % av personerna. Det var möjligt att uppge en
förklaring i fritext under frågan för övriga sjukdomar och för 19 svar fanns en sådan angiven.
De vanligaste var ålder (n=7) och njursvikt (n=4). Det var även angett en förklarande text för
övriga sjukdomar för ytterligare 57 personer fastän övriga sjukdomar inte valts som ett
svarsalternativ. Förklaring som angetts var tex avtackling, hög ålder, slutade äta m.m.
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Tabell 3. Diagnoser som uppgetts som grundtillstånd som ledde till döden redovisat som antal och andel av det
totala antalet personer

Diagnos

Totalt
n (%)

Cancer

665 (36,8)

Hjärt-kärlsjukdom

594 (32,8)

Multisjuklighet

357 (19,4)

Demens

347 (19,2)

Stroke

171 (9,5)

Lungsjukdom

167 (9,2)

Diabetes

108 (6,0)

Tillstånd efter fraktur

52 (2,9)

Annan neurologisk sjukdom

43 (2,4)

Infektion

0

Övriga sjukdomar

221 (12,2)

Fler än ett svarsalternativ var möjligt vid registrering

Brytpunktssamtal jämförelse mellan män och kvinnor

Färre kvinnor än män blev erbjudna brytpunkssamtal men skillnaden var inte statistiskt
signifikant enligt analys med Pearson Chi-Square test (p = 0,248), se Tabell 4. Totalt erbjöds
92,3 % av hela urvalet brytpunktssamtal och 7,7 % erbjöds inte brytpunktssamtal.
Tabell 4. Erbjudna brytpunktssamtal (ja eller nej) fördelat mellan män och kvinnor samt totalsumma redovisat
med antal och andel av det totala antalet

Kön

Ja
n (%)

Nej
n (%)

Män

854 (93)

64 (7,0)

Kvinnor

816 (91,6)

75 (8,4)

Totalt

1670 (92,3)

139 (7,7)

Ålders påverkan på brytpunktssamtal

Ålder hade betydelse för om personerna fick brytpunktssamtal eller inte. Beräkning med
Pearson Chi-Square test visade att sannolikheten för att bli erbjuden ett brytpunkssamtal
minskade med stigande ålder se Figur 2. I den högsta oktilen O8 (94-107år) var det 14,3 % av
personerna som inte erbjudits brytpunktssamtal jämfört med den lägsta oktilen O1 (65-71år)
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där siffran var 2,3 %. Skillnaden i fördelning mellan oktilerna var statistisk signifikant
(p<0,001) och fördelningen var således inte ett resultat av slump.
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Oktiler

Figur 2. Personer som inte fick brytpunktssamtal uppdelat i de olika oktilerna redovisat som andel av
totalsumma i respektive oktil

Beräkning med bivariat logistisk regression där brytpunktssamtal (ja eller nej) var beroende
variabel och O1 var referensgrupp visade att oddsen för att få brytpunktssamtal minskade för
varje stigande oktil, se Tabell 5, även om minskningen inte var statistiskt signifikant förrän
vid O4 (81–84 år). För personerna i O4 (81–84 år) var chansen att få brytpunktssamtal en
tredjedel mindre (OR, 0,33; 95% CI:0,12–0,92), jämfört med referensgruppen O1 (65–71 år).
För personerna i den högsta oktilen O8 (94–107 år) var chansen att få brytpunktssamtal endast
en sjundedel (OR, 0,14; 95% CI: 0;055–0,38), jämfört med referensgruppen O1 (65–71 år).
Tabell 5. Odds för att få brytpunktssamtal presenterat i de olika oktilerna (åldersgrupperna). O1 (65–71 år) är
referensgrupp. Visat som Odds ratio (OR) med konfidensintervall (CI) och p-värde

Oktiler

OR

(95%CI)

P-värde

O1 (65–71)

1,0

O2 (72–76)

2,4

(0,47–1,3)

0,290

O3 (77–80)

0,52

(0,17–1,5)

0,235

O4 (81–84)

0,33

(0,12–0,92)

0,034

O5 (85–87)

0,30

(0,11–0,83)

0,020

O6 (88–90)

0,18

(0,067–0,47)

<0,001

O7 (91–93)

0,17

(0,062–0,44)

<0,001

O8 (94–107)

0,14

(0,055–0,38)

<0,001
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Bakomliggande diagnoser till dödsorsak och brytpunktssamtal

Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan erbjudna brytpunkssamtal, inte erbjudna
brytpunktssamtal och de olika dödsorsaksdiagnoserna enligt analys med Pearson Chi-Square
test. I Tabell 6 visas andel personer som inte fick brytpunktssamtal inom varje diagnos.
Cancer var den sjukdom där det var högst andel av personerna som inte erbjudits
brytpunktssamtal men ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses (p = 0,148).
Tabell 6. Personer som inte fick brytpunktssamtal inom den specifika diagnos som ledde till döden. Visat som

andel av det totala antalet, antal samt p-värde.

Diagnoser

% (n)

P-värde

Cancer

8,9 (59)

0,148a

Tillstånd efter fraktur

7,7 (4)

1,000b

Annan neurologisk sjukdom

7,0 (3)

1,000b

Multisjuk

7,0 (25)

0,590a

Demens

6,9 (24)

0,550a

Hjärt-kärlsjukdom

6,1 (36)

0,070a

Lungsjukdom

5,8 (8)

0,141a

Stroke

5,3 (9)

0,212a

Diabetes

2,8 (3)

0,059b

Infektion

0

Övriga sjukdomar

7,7 (17)

0,996a

Fler än ett svarsalternativ för diagnos var möjligt vid registrering. Statistisk analys med Chi2 test är markerat
med a. och analys med Fishers exakta test är markerat med b

Brytpunktssamtal och närvaro vid dödsögonblicket

Statistisk analys med Pearson Chi-Square test visade att det fanns en statistiskt signifikant
skillnad mellan observerad frekvens och förväntad frekvens vid svarsalternativen för närvaro
vid dödsögonblick mellan de personer som erbjudits brytpunktssamtal ja eller nej (p <0,001).
Där personen som dog erbjudits ett brytpunktssamtal innan dödsfallet var närstående i högre
utsträckning på plats vid dödsögonblicket se Tabell 7. När båda svarsalternativen där
närstående är representerade slås ihop var närstående närvarande vid 77,4 % av dödsfallen där
personen som dog erbjudits brytpunktssamtal jämfört med de personer som inte erbjudits
brytpunktssamtal 62,6 %. Personal var de enda närvarande vid dödsögonblicket i nästan
dubbelt så stor utsträckning för personer som inte erbjudits brytpunktssamtal 30,9 % jämfört
med 16,7 % där personen erbjudits brytpunktssamtal. Bland de 100 personer som inte hade
någon närvarande vid dödsögonblicket var skillnaden mellan erbjudna och inte erbjudna
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brytpunktssamtal mycket liten 5,8 % hade inte erbjudits ett brytpunktssamtal innan dödsfallet
jämfört med 5,5 % som erbjudits brytpunktssamtal. För svarsalternativ vet inte fanns sex
personer registrerade. Dessa personer ingick inte i analysen då de endast utgjorde cirka 0,5 %
av urvalet.
Tabell 7. Närvarande vid dödsögonblicket redovisat som antal och andel uppdelat på erbjudna brytpunktssamtal
(ja eller nej) totalt samt p-värde

Svarsalternativ

Ja
n (%)

Nej
n (%)

Totalt
N

Ingen närvarande

92 (5,5)

8 (5,8)

100 (5,5)

Närstående

829 (49,6)

56 (40,3)

885 (48,9)

Närstående och personal

465 (27,8)

31 (22,3)

496 (27,4)

Personal

279 (16,7)

43 (30,9)

322 (17,8)

Vet inte

5 (0,3)

1 (0,7)

6 (0,3)

Totalt

1670 (100)

139 (100)

1809 (100)

P-värde

p <0,001

Svarsalternativ vet inte ingick inte i Pearson Chi-Square test då frekvensen var för låg för statistisk analys

Diskussion
Resultatdiskussion

Resultatet visade att ålder har betydelse för om äldre personer erbjuds brytpunktssamtal eller
inte. Ju äldre personen är desto mer minskade oddsen för att brytpunktssamtal erbjöds.
Det fanns inga skillnader mellan de personer som erbjudits brytpunktssamtal eller inte
beträffande kön eller bakomliggande diagnoser. Där personerna erbjudits brytpunktssamtal
var närstående i högre utsträckning med vid dödsögonblicket än då personerna inte erbjudits
brytpunktssamtal. Personal var i högre utsträckning de enda närvarande vid dödsögonblick
när personen som dog inte erbjudits brytpunktssamtal.
Demografi
Urvalet var jämnt fördelat mellan män och kvinnor men det var fler kvinnor än män i den
högsta oktilen O8 (94–107 år) och det stämmer väl överens med hur det ser ut i övriga
befolkningen (Socialstyrelsen, 2019a). Medellivslängden var dock högre i vårt urval, 82,5 år
för män och nästan 85 år för kvinnor jämfört med befolkningen i övrigt där medellivslängden
är drygt 81 år för män och 84 år för kvinnor (SCB, 2019). De personer som dör i ordinärt
boende är alltså lite äldre än genomsnittet. Cancer var den vanligaste dödsorsaken, 36,8 % och
sedan kom hjärt- och kärlsjukdom 32,8 %. Resultatet bekräftar den orättvisa som finns när det
gäller vem som får palliativ vård där personer med cancer gynnas jämfört med personer med
hjärt- och lungsjukdom (Penders et al., 2018). Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärtkärlsjukdom och vårt resultat indikerar att här finns en stor grupp av äldre som inte får
palliativ vård. Det får konsekvenser för samhället då palliativ vård behöver ses ur ett
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folkhälsoperspektiv då död och döende drabbar alla och samhället behöver bli bättre på att
uppmärksamma och ta hand om de problem som kan uppstå för personer som ska dö samt
deras närstående (RCS, 2018).
Ålder, kön och brytpunktssamtal
I resultatet fanns ingen tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor erbjudits brytpunktssamtal
och vi har inte heller hittat någon annan studie som har visat skillnader mellan kön
beträffande brytpunktssamtal. Frågan om brytpunktssamtal handlar inte om jämställdhet
mellan kvinnor och män utan det verkar handla om ålder. Tidigare forskning har visat att
yngre personer i större utsträckning än äldre personer erbjuds brytpunktssamtal (Lindskog et
al., 2015). En intressant fråga är varför det är så? Det saknas forskning kring detta ämne och
det finns säkert inget entydigt svar. En orsak kan vara att kunskapsläget om palliativ vård ser
mycket olika ut i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Studier har visat att vårdpersonal kan sakna
sjukdomsspecifik kunskap och inte alltid förstår att personen befinner sig i ett palliativt skede
(Mousing, Timm, Lomborg, & Kirkevold, 2018). Om inte behovet av palliativ vård
identifieras kan inte heller brytpunktssamtal erbjudas.
Sammanlagt erbjöds 92,3 % av personerna i vår studie brytpunktssamtal vilket är ett bra
resultat när jämförelse görs med de som dog på särskilt boende där 27,3 % av personerna
erbjöds brytpunktssamtal (Smedbäck et al., 2017). Det är först när vi undersöker mer
ingående och ser på skillnader mellan olika åldrar som det blir tydligt att inom gruppen äldre
65 år och äldre är förhållandena ojämlika när det gäller vilka som erbjuds brytpunktssamtal.
Personer med hög ålder riskerar att diskrimineras. Den palliativa vården blir ojämlik och
orättvis då brytpunktssamtalet lägger grunden för vården utifrån de fyra hörnstenarna
symtomkontroll, kommunikation och relation, teamarbete och stöd till närstående. Det finns
tydliga kopplingar mellan de olika hörnstenarna och brytpunktssamtal enligt flera studier som
visat att när brytpunktssamtal erbjöds hade personerna oftare parenterala injektioner
ordinerade, de dog på den plats de önskade, närstående var informerade och erbjöds i högre
grad efterlevandesamtal (Lundquist et al., 2011; Lindskog et al., 2015). Vårt resultat visar att
de riktigt gamla inte får information om att döden är nära förestående av sin läkare i samma
utsträckning som yngre äldre får. Besked i form av ett samtal om vad som väntar där den
äldre får vara delaktig kan leda till att de känner sig tryggare (Ahn et al., 2013; Josefsson et
al., 2018). Det minskar oro och kan leda till bättre symtomkontroll. Under samtalet kan många
viktiga aspekter klargöras om det sker en kommunikation åt båda håll. Den äldre personen och
dess närstående kan ha frågor och de kan även behöva få information. Vid samtalet närvarar
ofta distriktssköterskan som kan fungera som ett stöd under samtalet men tillsammans med
läkaren i team bidra med sin unika kompetens. De äldre personer som inte erbjudits
brytpunktssamtal i den här studien har inte fått denna möjlighet.
Bakomliggande diagnoser till dödsorsak och brytpunktssamtal
Resultatet visade ingen statistisk skillnad mellan de olika grundtillstånden och erbjudna
brytpunktssamtal (ja eller nej). Cancer var den sjukdom där personerna erbjöds minst
brytpunktssamtal men ingen statistiskt signifikant skillnad mot andra diagnoser kunde ses.
Tidigare studier har visat att personer med cancer i högre utsträckning erbjuds
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brytpunktssamtal än personer med andra sjukdomar (Brännström et al., 2012; Eriksson et al.,
2016; Lundquist el al., 2011), vilket inte bekräftas i den här studiens resultat. Det kan vara så
att högre upp i åldrarna blir diagnosen mindre viktig för om äldre personer erbjuds
brytpunktssamtal eller inte. Med tanke på att de som dör hemma i mycket högre utsträckning
erbjuds brytpunktssamtal än de som bor på särskilt boende kan det vara så att personerna
uppmärksammas på ett annat sätt just för att de bor i ordinärt boende oavsett diagnos när de
blir sjuka.
Brytpunktssamtal och närvaro vid dödsögonblick
Resultatet visade att bara knappt 6 % (5,5–5,8 %) av personerna i urvalet var ensamma i
dödsögonblicket och det oavsett om de erbjudits brytpunktssamtal eller inte. Tidigare
forskning har visat att 15,8 % var ensamma då de dog på särskilt boende (Smedbäck et al.,
2017). Det verkar vara stor skillnad på hur många som dör ensamma när jämförelse görs med
de som dör på särskilt boende. Att dö i ordinärt boende verkar innebära större sannolikhet att
inte behöva dö ensam. En förklaring till att det är så kan vara att de som dör på särskilt
boende i mindre utsträckning erbjuds brytpunktssamtal än personer som dör i ordinärt boende
(Smedbäck et al., 2017). En annan förklaring är att när personen dör i ordinärt boende kan det
upplevas svårare ur ett etiskt perspektiv att lämna personen ensam för vårdpersonal då de inte
vill att personen ska behöva dö ensam. De allra flesta personer i urvalet erbjöds
brytpunktssamtal, 92,3 % och av dem hade 77,4 % närstående hos sig när de dog. Av de som
inte erbjöds brytpunktssamtal 7,7 % hade 62,4 % närstående hos sig vid dödsögonblicket.
Resultatet visar att brytpunktssamtal där alla berörda parter (patient, närstående och
vårdpersonal) får information har betydelse för att den äldre personen har sina närstående hos
sig i högre grad när de dör. Tidigare studie där urvalet bestod av patienter med cancer såg
inget sådant samband (Lundquist et al., 2011). Vi har inte hittat någon annan studie som har
undersökt korrelation mellan brytpunktssamtal och om någon är närvarande hos personen vid
dödsögonblicket. Personal var i större utsträckning de enda närvarande tillsammans med
personen vid dödsögonblick hos de personer som inte erbjudits brytpunktssamtal jämfört med
där brytpunktssamtal erbjudits. Man kan ställa sig frågan varför det var på det här sättet? Att
personen skulle dö var förmodligen uppmärksammat eftersom vårdpersonal var där och de
kanske kände ett etiskt ansvar att vara hos den döende. Detta kan peka på att närstående inte
fått möjlighet att förbereda sig och därför inte kunde vara med. Det skulle även kunna bero på
att den döende inte hade några närstående som kunde närvara. Studiens data visar att för de
139 personer i urvalet som inte erbjudits brytpunktssamtal var det bara tre personer som inte
hade närstående. Att den äldre personen hade närstående innebär dock inte per automatik att
de kunde vara med när deras närstående dog. De kan ha haft skäl som att de själva var sjuka
eller bodde långt ifrån o.s.v.
Brytpunktssamtal går som en röd tråd genom de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Då den
palliativa vården utformas efter de fyra hörnstenarna blir målet för omvårdnaden tydligt;
minska lidande och öka livskvalitet och det underlättar för teamet runt den äldre personen när
det kommer till samarbete. Samarbete kan handla om planering så att personal avsätts för att
vara hos döende. Det är viktigt med kommunikation både mellan olika vårdaktörer men även
till den äldre personen och närstående. När den äldre personen får vara delaktig kan önskemål
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uppmärksammas som till exempel en önskan om att få dö i sitt eget hem. Genom
brytpunktssamtal får närstående information och möjlighet att göra aktiva val för att kunna
vara hos den äldre. Att ha ett öppet samtal om att döden är nära förestående ger en ökad
möjlighet att stötta anhöriga. Att vårdpersonal eller närstående är hos den döende personen
gör det också möjligt att uppmärksamma behov av symtomlindring. Få äldre personer som
dog i ordinärt boende i denna studie var ensamma vid dödstillfället vilket är i linje med
riksdagens beslut om att ingen ska behöva få dö ensam. Brytpunktssamtalet kan dock påverka
vem som är med vid dödsögonblicket.
Palliativ vård kan ses som en process och genom att använda sig av ett kvalitetsregister som i
det här fallet Svenska palliativregistret blir distriktssköterskan medveten om olika delar som
är viktiga för den palliativa vården och får därmed möjlighet att utveckla omvårdnaden
(Lindblom et al., 2012). Distriktssköterskan har en viktig roll som koordinator mellan olika
vårdgivare (Törnquist et al., 2012) och ska stärka den äldre personens delaktighet och rätt att
få information om sitt tillstånd (SFS 2014:821). Detta kan göras på flera sätt, antingen efter att
ha träffat den äldre personen själv eller efter information från vårdpersonal eller närstående,
uppmärksamma förändringar hos den äldre personen som kan signalera om ett behov av att
initiera ett brytpunktssamtal. Det är viktigt att skapa goda relationer och lära känna den äldre
personen. Det underlättar när svåra samtal ska göras. De flesta äldre är inte främmande för att
prata om döden och det borde vara naturligt att när tillfälle ges ta upp frågan om hur den äldre
tänker kring sin egen död när den dagen kommer. Då kanske övergången till vård i livets
slutskede inte blir så svår om eller när det blir aktuellt.

Metoddiskussion

Det är en fördel med registerstudie när palliativ vård ska undersökas då det är lättare att
urskilja relevanta personer samt att det möjliggör att hela populationen får vara med i studien
och inte bara ett litet urval inom ett begränsat område (Earle & Ayanian, 2006). Då
registerdata används finns det många saker att ta ställning till som till exempel om registret är
representativt vilket hänger ihop med registrets täckningsgrad, om slutsatserna kommer att
vara generaliserbara och hur säkert registrets upprätthållande är (Polit & Beck, 2017). I den
här registerstudien var täckningsgraden ganska låg, endast 60,6 % för år 2018 (Svenska
palliativregistret, 2019). Detta innebär att alla förväntade dödsfall enligt vårt urval inte är med
i studien vilket gör att möjligheterna att generalisera utifrån data är begränsad. När
täckningsgraden vid en registerstudie är låg finns det även en risk för urvalsbias (Polit &
Beck, 2017). För palliativregistret skulle det kunna innebära att en viss typ av patienter blir
överrepresenterade till exempel patienter med cancer, eller att enheter som är duktiga inom
palliativ vård är de som också använder registret. Detta kan leda till att resultatet inte blir
representativt för hela populationen. Vidare framkommer att om urvalet skett under en längre
tid minskar också urvalsfel som kan uppstå på grund av säsongsvariationer. Storleken och
tidsperioden för denna studies material har gett goda förutsättningar för att hitta skillnader och
vi har också kunnat påvisa statistiskt signifikanta skillnader inom flera områden.
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Täckningsgraden för registret har minskat med ca 8 procentenheter från ganska låga nivåer
2014 då täckningsgraden var 68, 3% av alla förväntade dödsfall till dagens 60,6 %. (Svenska
palliativregistret, 2017, 2019). Siffran för täckningsgraden har vi själva fått beräkna utifrån
uppgifter från palliativregistrets utdataportal då det saknas publicerade uppgifter om
täckningsgrad sedan år 2016 då registret enligt uppgift (personlig kommunikation med
registerhållaren 23 april) haft problem med sin utdataportal och därför inte presenterat
årsrapport för 2017 och 2018. En intressant fråga är varför täckningsgraden har minskat?
Målet är att 80 % av alla personer med behov av palliativ vård ska identifieras (Svenska
palliativregistret, 2017) men det ser mycket olika ut i landet beträffande hur hög
täckningsgraden är för de enskilda enheterna. I årsrapporten beskrivs att det framförallt är
inom sjukhus, särskilda boende och korttidsenheter som registreringen minskat. Vissa enheter
kan ha valt att stå utanför då de prioriterar kvalitetsregister inom sin egen specialitet. Det kan
även finnas enheter eller enskild vårdpersonal som väljer att inte registrera vissa dödsfall för
att de inte uppfyller kvalitetsmål och vill undvika granskning. Registreras inte enkäten i nära
tid efter dödsfallet finns också en risk att det ”glöms bort”. Strul med dator, uppkoppling och
användarbehörighet kan också föreligga. Vår gissning är att det många gånger prioriteras bort
pga. en hög arbetsbelastning och brist på kontinuitet i vården idag.
Att täckningsgraden är låg för registret innebär att de data som finns bara representerar drygt
hälften av alla dödsfall och att resultatet både kan vara mycket bättre eller mycket sämre. Det
gör att de slutsatser som dras måste betraktas med viss osäkerhet. Tre tänkbara scenarier för
de personer som inte är med i registreringen är att det kan ha varit på exakt samma sätt, bästa
sätt dvs alla hade erbjudits brytpunktssamtal eller sämsta tänkbara, ingen har erbjudits
brytpunktssamtal. Om scenariot är sådant att ingen av de personer som inte är med i registret
har erbjudits brytpunktssamtal motsvarar det ungefär hälften av alla äldre personer som dör i
Sverige vilket är en skrämmande siffra. Det verkar som att täckningsgraden för palliativregistret när det gäller de personer som dör i ordinärt boende, inskrivna i den kommunala
hemsjukvården kan vara mycket lägre än för till exempel särskilda boenden i Sverige.
En validering av dödsfallsenkäten har visat att de frågor som undersökts i denna studie har
hög grad av överensstämmelse när jämförelse har gjorts med dokumentation i medicinska
journaler (Martinsson, Heedman, Lundström & Axelsson, 2017). Undersökningen utfördes
dock på två palliativa specialistenheter inom sjukhusvård och inte inom kommunal
hemsjukvård där vår data kommer från. En begränsning i validiteten är att det saknas tydliga
instruktioner och förtydligande vad svarsalternativen innebär vilket skapar utrymme för att
tolka frågorna på olika sätt (Bilaga I). För frågan om grundtillstånd som ledde till döden finns
flera olika tillstånd att välja mellan, men några av svarsalternativen behöver förklaras. Vad
innebär till exempel multisjuklighet? För svarsalternativet övriga sjukdomar finns det
möjlighet att i fritext lämna en förklaring. Ålder eller hög ålder var ofta angivet trots att detta
inte är en medicinsk diagnos samma gäller även för nedsatt allmäntillstånd som också fanns
angivet. Det sågs även att de som registrerat kanske inte har tillräckligt med kunskap om
sjukdomar då tex ALS och Parkinson registrerats under ”övrigt” trots att neurologisk sjukdom
finns som svarsalternativ. En tänkbar förklaring till att det blir egna tolkningar är att
vårdpersonal som fyller i dödsfallsenkäten inte har tillgång till den medicinska journalen när
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patienten vårdas i den kommunala hemsjukvården. En annan orsak till att det kan bli utrymme
för tolkningar är att det går att ange flera olika svarsalternativ för grundtillstånd som ledde till
döden fastän informationstexten till enkäten uppmanar att helst bara ange ett grundtillstånd
(Bilaga I). Möjligheten att ange flera orsaker kanske gör det svårare för vårdpersonal att veta
vad som är relevant att registrera? Att den här möjligheten finns kan ha påverkat att det inte
kunde ses någon skillnad mellan de olika tillstånden och om brytpunktssamtal erbjudits eller
inte.
En begränsning av dödsfallsenkätens reliabilitet är att det kan bli en skillnad i svar beroende
på om det är den person som vårdade patienten sista tiden som fyller i enkäten eller om
informationen bara tas från patientens journal då dokumentationen där kan brista. Det fanns
inget internt bortfall att ta hänsyn till då dödsfallsenkäten inte kan registreras om inte alla svar
är ifyllda. Under frågan för brytpunktssamtal exkluderades sammanlagt 187 personer, vilka
utgjorde 9,4 % av hela populationen. Internt bortfall liksom exkluderade kan påverka studiens
resultat, men en större undersökningsgrupp minskar risken för att detta påverkar resultatet
(Polit & Beck, 2017). I den här studien hade utfallet över vilka som inte erbjudits
brytpunktssamtal blivit högre då alla personer som exkluderades fanns under svarsalternativ
nej inte erbjudits brytpunktssamtal. Vi valde att exkludera de personer som inte kunde
medverka vid brytpunktssamtal då vi uppfattar att de inte har fått möjlighet att vara delaktiga i
beslut om sin vård vid den tidpunkt då brytpunktssamtal var aktuellt. Kanske det skulle varit
mer rätt att ha dem med då brytpunktssamtal kanske kunde ha gjorts i ett tidigare skede när
personen kunde medverka men gjordes för sent i processen. Det var fler kvinnor i det interna
bortfallet och de hade en betydligt högre medelålder än männen vilket stämmer in med
resultatet i övrigt då kvinnorna var mer representerade i den högsta oktilen (O8). Vi exkludera
de personer där svaret vet inte registrerats för frågan om brytpunktssamtal då vi valde att
hantera data som var säkra. Under svarsalternativ nej vårdnadshavare samtycker inte, fanns
fem personer registrerade. Registerhållare (personlig kommunikation 23 april 2019) styrker
att frågan berör barn men det finns ingen förtydligande text om detta i dödsfallsenkäten
(Bilaga I). Att vårdpersonal tolkar frågan fel begränsar validiteten av enkäten.
Det har varit en styrka att vi har varit två personer som har hanterat data från registret och
kontrollerat att analysen gått rätt till. Vi har tagit hjälp av vår handledare samt utomstående
kunniga personer för att förstå och hantera SPSS samt de statistiska analyserna. Det har även
varit en fördel att vi har en stor erfarenhet av palliativ vård för äldre personer och kunskap om
brytpunktssamtalets betydelse för den palliativa vårdens kvalitet. Vår förförståelse har hjälpt
oss att tolka analys och resultat. Sammanfattningsvis kan resultatet av vår studie ifrågasättas
avseende validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, men det finns ändå ett värde i resultatet
då detta ändå pekar på att det finns ojämlika skillnader beträffande äldre personers möjlighet
att få information om sitt tillstånd vid livets slutskede. Användbarheten och värdet av data
från det Svenska palliativregistret begränsas av den låga täckningsgraden. Om dessa data ska
kunna användas för kvalitetssäkring och forskning bör täckningsgraden förbättras. Data kan
trots ovanstående ge viktiga indikationer för problemområden där insatser behövs för att
förbättra vårdens kvalitet.
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Slutsats
Den palliativa vården är ojämlik för äldre personer som bor i ordinärt boende, inskrivna i den
kommunala hemsjukvården när det kommer till att få ett brytpunktssamtal vid vård i livets
slut. Ju äldre personen är desto mindre sannolikhet att den äldre får ett samtal med ansvarig
läkare med information om att döden är nära förestående. Detta får negativa konsekvenser för
den omvårdnad som den äldre sedan får visar tidigare studier. Det får även konsekvenser för
vem som är med den äldre personen i dödsögonblicket vilket talar för att brytpunktssamtalet
är viktigt för att närstående ska kunna förbereda sig. Resultatet går inte att generalisera då
täckningsgraden för svenska palliativregistret är låg och vi egentligen inte vet hur de äldres
delaktighet i den palliativa vården är. Vår studie pekar på att det är ålder som är avgörande,
inte kön eller diagnos när det gäller vem som blir erbjuden brytpunktssamtal. Svenska
palliativregistrets syfte passar kanske bättre för kvalitetsutveckling för de registrerande
enheterna än för forskning med tanke på begränsningar i validitet, reliabilitet samt
generaliserbarhet med nuvarande låga täckningsgrad.

Förslag till klinisk tillämpning
Distriktssköterskan behöver uppmärksamma äldre personer framför allt de riktigt gamla och
initiera palliativ vård i ett tidigare skede för att den palliativa vården ska bli mer jämlik. Ett
palliativt förhållningssätt bör anammas för alla äldre personer som bor i ordinärt boende och
är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Distriktssköterskan kan vid möte med den
äldre personen tillsammans med ansvarig läkare ta upp frågan om den äldre personers tankar
om vilken vård de önskar om de blir försämrade i sin grundsjukdom eller får en livshotande
sjukdom. Genom att använda ett kvalitetsregister som det Svenska palliativregistret ökas
medvetenhet och kunskap om den palliativa vården och det är viktigt att involvera hela teamet
vid utvärderingen av hur omvårdnaden varit vid livets slut. Det kan leda till att all
vårdpersonal blir uppmärksamma på de olika delarna i den palliativa vården och de kan
därmed vara med och initiera att brytpunktssamtal sker. Det innebär ett systematiskt
granskande av vården vilket kan leda till förbättrad vårdkvalitet.

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling är studier som undersöker varför äldre personer inte
erbjuds brytpunktssamtal i samma utsträckning som yngre personer och varför det är skillnad
inom gruppen äldre. Vilka hinder finns det? Beror hindren på organisation, okunskap eller
etiska problem? Vi föreslår även att alla enheter som använder Svenska palliativregistret
utvärderar sin egen verksamhet och jämför sina resultat mot Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer och mål och arbetar för att förbättra omvårdnaden för att nå upp till målet.
Vidare föreslås studier som visar hur distriktssköterskan kan förbättra omvårdnaden för äldre
personer när det gäller att uppmärksamma äldre personer som börjar närma sig livets slut.
Finns det något användbart skattningsinstrument för att hitta äldre personer där
20

brytpunktssamtal behöver göras? Svenska palliativregistret behöver vara mer tydlig när det
gäller frågan om grundtillstånd som ledde till döden. Där behövs det tydligare anvisningar för
vad som ska registreras och vad som ska skrivas i fritext under övriga sjukdomar och slutligen
behöver svaret för vem som kan ha vårdnadshavare förtydligas under frågan för
brytpunktssamtal.
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