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Abstract

This study addresses the issue of the possibility of quick admission for patients in

palliative care. The aim of this study was to examine how patients in palliative care

make use of the promise of the possibility of quick admission to hospital treatment and

care. The actual study group represented 243 patients, registered in a palliative team

during one year (2001). Data were collected from the patients´ medical records. The

results showed significant differences between clinics. The admission was not related to

diagnoses or the support the patients had at home. An association between received care

and diagnoses as well as the age of the patients was observed. Received hospital care in

the study group reached 5228 days, which is equivalent with a hospital ward with 15

beds. During this year, 189 patients died, most of them in a hospital.
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INLEDNING

Vård i hemmen har givits under århundraden, så också vård i livets slutskede. Ansvaret

för vården av de gamla och sjuka har gått från släkten och familjens vård till vård i

kollektiv form via landsting och kommun. Kvinnans centrala roll i familjelivet

förändrades då en ny livsstil växte fram under efterkrigstiden, kvinnor gick ut i

förvärvsarbete och hade varken tid eller önskan att ensam ansvara för att vårda

närstående i hemmet.

Beck-Friis och Strang (1999) beskriver att man ännu under 1940-talet kunde finna

samma familjevårdsmodell i Sverige som existerat under flera århundraden tidigare.

Under 1950-talet var vården av de patienter som inte kunde botas ett försummat område

och palliativ vård var ett okänt begrepp. Patienter som inte kunde botas utestängdes från

specialistklinikerna och hamnade på mindre lasarett och sjukhem. Einhorn (1995, s.10)

beskriver:

Jag hörde människor skrika av smärta timme efter timme,  kvävas

av sin tumör – en svår och ångestfylld död. Jag såg patienter med

omfattande cancersår – hela patienten höll på att falla sönder. Vi var

sparsamma med det enda då tillgängliga effektiva smärtstillande

medlet, morfin, för att våra döende patienter inte skulle bli morfinister.

Intresset för palliativ vård har ökat med medvetenheten om betydelsen av dessa

patienters problem, men framförallt har kunskaperna ökat.

Idag vårdas åter en stor del människor i livets slutskede i sina hem med hjälp av familj

och hemsjukvård, med stöd från ett palliativt team och med löfte om att bli inlagda på

sjukhus omedelbart om det visar sig nödvändigt. Detta löfte benämns som ”öppen retur”

(Flakstad & Haarberg, 1994). I denna studie riktas intresset mot huruvida och i vilken

utsträckning de patienter som vårdas hemma, i palliativ vård, använder sig av detta

löfte, och vad som i så fall föranlett inläggningen på sjukhus.
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BAKGRUND

En beskrivning av problemområdet presenteras under följande rubriker: palliativ vård,

organisation av palliativ vård och öppen retur.

Palliativ vård

Den palliativa vården har sitt ursprung i hospicerörelsen, vilken introducerades i modern

tid som en reaktion på begränsningarna i den högteknologiska medicinens möjlighet att

ta hand om patienter med långt framskriden sjukdom och kort förväntad överlevnad.

Föregångslandet framför andra var England där Dame Cicely Saunders år 1967 startade

S:t Christopher´s Hospice. Hospicerörelsen uppmärksammade tidigt att många av dessa

svårt sjuka patienters problem inte kunde lösas enbart genom de framsteg som gjordes

inom medicinen utan att det var nödvändigt att kombinera dessa framsteg med optimal

vård och omsorg (Kaasa, 2001).

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi och vars syfte

är att ge livskvalitet när bot inte är möjlig. Vårdformen riktar sig såväl till patienten som

familjen och skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Palliativ vård

kan inte genomföras genom enskilda vårdinsatser utan kräver ett tvärprofessionellt

sammansatt vårdlag (Beck-Friis & Strang, 1999). Palliativ vård, fastställer WHO

(1990), inbegriper också en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en

normal process.

Den palliativa vården måste erbjuda ett system av stödåtgärder för att hjälpa patienten

att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut. Den måste också erbjuda ett

stödsystem för att hjälpa familjen att orka med situationen under patientens sjukdom

och under sorgearbetet. WHO (1990) fastställer vidare att palliativ medicin är den

medicinska vård av patienten med en långt framskriden och fortskridande sjukdom för

vilken prognosen är tidsbegränsad. Beck-Friis och Strang (1999) påpekar att palliativ

medicin också omfattar klinisk utbildning, utveckling och forskning med syfte att

förbättra vården av den döende och hans familj, på vetenskaplig grund väl förankrad i

den palliativa vården.
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Den första svenska offentliga utredningen inom området publicerades 1977 (SOU

1977:81) och har sedan dess följts av ett tiotal offentliga utredningar (se SOU 1979:59).

Dessa föranledde etablering av palliativa enheter under 1980-talet i Sverige. Särskilt

viktig bland dessa utredningar var ”Vårdens svåra val” (SOU 1995:5), som utifrån ett

prioriteringsperspektiv lyfte fram vård i livets slutskede och jämställde den med akuta

livräddande insatser. I denna utredning får livsrelaterade behov samma ställning som

hälsorelaterade behov vid svår sjukdom och svårt lidande. Regeringen beslutade 1997

(Dir. 1997:135) att vård i livets slutskede var ett högprioriterat område, jämställt med

akutsjukvård.

I Sverige inrättades samma år, 1997, en professur i palliativ medicin vid

Hälsouniversitetet i Linköping (Beck-Friis & Strang, 1999), och idag finns förslag

(SOU 2001:6) på att palliativ medicin bör införas som en grundspecialitet för läkare

eller som en påbyggnadsspecialitet till annan grundutbildning. Detta medför att palliativ

medicin blir en egen specialitet, vilket har betydelse för fortsatt forskning, utbildning

och utvecklingsarbete. Skolverket och Högskoleverket föreslås att ges uppdraget att

utforma påbyggnadsutbildningar för all personal som arbetar med palliativ vård.

En offentlig utredning (SOU 2001:6), som genomfördes av kommittén för vård i livets

slutskede på uppdrag av regeringen, och gällde utvecklingen av den palliativa vården i

vårt land är ”Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut”. Kommitténs

huvudförslag är att alla patienter i livets slutskede, oavsett diagnos, skall tillförsäkras en

palliativ vård på lika villkor över hela landet. Människors valfrihet och trygghet är

centrala värden och palliativ vård bör erbjudas inom olika organisatoriska former som

sjukhusvård, kommunens särskilda boenden, privat vård och vård i hemmet. Det

centrala i vården är innehållet och kvaliteten, inte var vården bedrivs.

Organisation av palliativ vård

Kaasa (2001) menar att organisationen av den palliativa medicinen är stadd i förändring

och visar på att man i Storbritannien och Kanada har etablerat specialenheter inom

ämnesområdet vid universitetssjukhusen. Ansvaret för vården av patienter i livets

slutskede kan ligga på många olika nivåer beskriver Jarett, Payne och Wiles (1999),
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som hos närstående, hemsjukvård och sjukhusspecialister av olika slag. Från studier

runt om i världen (Beck-Friis & Strang, 1993; Jarrett et al., 1999; Leis, Kristjanson,

Koop & Laizner, 1997; Lubin, 1992; McKinlay, 2001; Moohanti, Bansal, Gariola &

Sharma, 2001) kan vi se att palliativ vård till stor del bedrivs i hemmet med stöd från

hemsjukvård och sjukhus/hospice.  Hemsjukvård baseras då på att sjukhusets trygghet i

bakgrunden kombineras med patienten och anhörigas önskan om att vården sker i

patientens hem (SOU 2001:6).

Palliativ vård organiseras på olika sätt i Sverige, beroende på att behoven och

förutsättningarna skiljer sig åt. Ur patientens och familjens synpunkt är ett utbud av

olika vårdformer önskvärt, dvs vårdformer som passar den enskilda patienten i olika

skede av sjukdomen. Strang (1997) anser att följande funktioner bör finnas: slutenvård,

avancerad hemsjukvård, palliativ dagvård, palliativt rådgivningsteam och stöd efter

dödsfall. Slutenvårdsplatser är förutsättningen för den avancerade hemsjukvården och

skall innefatta full teamkompetens. I den avancerade hemsjukvården är hög medicinsk

kompetens en nödvändighet. För patienter som vårdas i hemmet kan det vara värdefullt

att komma ut och träffa andra människor i samma situation, vilket är möjligt i palliativ

dagvård. Denna vårdform kan också fungera som en nödvändig avlastning för den

anhörige som skall våga och orka vårda en närstående i hemmet. Palliativa

rådgivningsteam ger praktiska råd i patientfall samt stöd och hjälp till

kommunsjuksköterskor och primärvårdsläkare. Patienter, anhöriga och vårdgivare kan

få information om palliativ vård och palliativ medicin från rådgivningsteamet. Palliativa

rådgivningsteam har stor kompetens att utbilda annan personal som mera sällan kommer

i kontakt med palliativ vård. Stöd efter dödsfall är en självklarhet inom god palliativ

vård och kan organiseras på olika sätt, så alla anhöriga får möjlighet till detta.

Palliativ vård bygger på en vårdfilosofi som skall genomsyra alla vårdformer,

vårdinnehållet beskrivs oberoende av hur vården organiseras (SOU 2001:6). McKinlay

(2001) lyfter fram hur den palliativa slutenvården ändrat fokus från att vara en vårdform

där patienten vårdats under lång tid till en vårdform där patienten stannar under kort tid,

när man verkligen behöver denna form av specialistvård och sedan åter vårdas i

hemmet. I framtiden ser Eckerdal (1999) en närmare koppling till vardagssjukvården för
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den specialiserade slutna palliativa vård som bedrivs på hospice. Antalet hospicenheter

på sjukhus och i hemsjukvård förefaller öka, medan fristående små vårdhem med

hospicepräglad vård kommer att finnas kvar men knappast öka till antal. Han ser också

att kraven i framtiden ökar på säker vetenskaplig förankring till de metoder som

används på hospicenheter. Utvecklingen av den palliativa vården, etablering av nya

palliativa enheter och tillika strukturella organisatoriska förändringar inom vården

kommer att innebära ett nytt utvecklingsskede för den palliativa vården under de

närmaste två decennierna (Öhlén, 2000).

Öppen retur

Öppen retur innebär ett löfte till patienten och dennes närstående om möjlighet att

kontakta vårdavdelningen på sjukhuset under hela dygnet och om det visar sig

nödvändigt, bli inlagd på sjukhus omedelbart utan att passera sjukhusets akutmottagning

(Flakstad & Haarberg, 1994). Kommittén för vård i livets slutskede (SOU 2001:6) anser

att om man vid palliativ vård väljer att vårdas hemma, så bör tillgång till stödplatser

utanför hemmet såsom växelvård och plats på sjukhus utan att passera sjukhusets

akutmottagning ingå.

En viktig faktor i den palliativa vården är att patienten och de närstående har tryggheten

att inläggning på sjukhus kan ske omedelbart om det skulle visa sig nödvändigt. Någon

klinik eller avdelning bör ha ett samlat ansvar för den palliativa patienten och koppla in

andra specialiteter när så behövs (Beck-Friis & Strang, 1999). Världshälso-

organisationens expertkommitté i palliativ vård och smärtlindring vid cancersjukdomar

(WHO, 1990) rekommenderar att “Goverments should recognize the singular

importance of home care for patients with advanced cancer and should ensure that

hospitals are abel to back-up and support for home care.” (s. 65). Strang (1997) menar

att vetskapen om att en sjukhusplats finns vid behov gör att man vågar välja

hemsjukvård.

Ett flertal studier (Bromberg & Higgins, 1996; Hull, 1992; MacDonald, 2000;

Zacharias, Gilj & Foxall, 1994) visar att palliativ vård i hemmet kräver tillgång till stöd

från hemvård 24 timmar om dygnet och möjlighet till inläggning på sjukhus om och när
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så behövs. Vård av människor i livets slutskede kräver kontinuitet, tillgänglighet och

goda kunskaper i palliativ vård och medicin, menar Beck-Friis och Strang (1999).

Vårdas patienten hemma med hjälp av hemsjukvård, måste patienten erbjudas fullgod

lindring av sina besvär, psykosocialt stöd och möjlighet till samma medicinska åtgärder

som på sjukhuset (t ex smärtpump eller blodtransfusion). Även sådan teknisk utrustning

som den slutna vården erbjuder, exempelvis höj- och sänkbar säng, måste erbjudas

patienten som vårdas i hemmet. Fyra viktiga faktorer som gör patienten och de anhöriga

trygga i hemsjukvården framhålls: frivillighet, tillgänglighet dygnet runt, löfte om

vårdplats vid behov och att man kan lita på personalens kompetens (Socialstyrelsen,

1998).

Att ta en dag i taget och fokusera på det aktuella och att inte behöva oroa sig så mycket

för morgondagen är vanliga strategier för att klara av sin situation. Att ha tillgång till

inläggning på sjukhus om så behövs kan också ses som en copingstrategi (Bromberg &

Higginson, 1996; Hull,1992; Mc Kinlay, 2001; Zacharias et al., 1994). Maken/makan är

ofta huvudansvarig för omsorgerna i hemmet och spelar en viktig roll som stöd till den

svårt sjuke patienten och övriga familjemedlemmar (Martens & Davies, 1990). Det är

väl känt, menar Axelsson och Sjödén (1998), att maken/makan spelar en avgörande roll

hur länge den svårt sjuke patienten kan stanna kvar hemma. De pekar också på vikten av

att patienten som vårdas hemma kan erbjudas en tillfällig vårdplats när närstående inte

orkar längre och då får tillfälle att återhämta sig.

Under 1990-talet minskade antalet vårdplatser på sjukhus i Sverige med drygt två

tredjedelar, från 104 145 vårdplatser år 1988 till 32 755 vårdplatser år 1998

(Socialstyrelsen, 2000). Trots denna nedskärning av vårdplatser på sjukhus skall en stor

del av de patienter som vårdas hemma i palliativ vård omedelbart kunna läggas in på

sjukhus om behov föreligger. Efter genomförda sökningar har studier ej påträffats som

beskriver i vilken utsträckning de patienter som vårdas hemma har varit i behov av

sjukhusvård och vad som föranlett inläggning på sjukhus. Mot bakgrund av ovanstående

förefaller det angeläget att undersöka i vilken utsträckning dessa patienter använder sig

av löftet om ”öppen retur” och vad som i så fall föranlett behovet av sjukhusvård.
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SYFTE

Syftet med studien var att undersöka hur patienter som vårdats i palliativ vård utnyttjar

löftet om öppen retur.

Centrala frågeställningar är:

� Huruvida patienter som vårdas i palliativ vård använder sig av löftet om öppen

retur?

� I vilken utsträckning patienter som vårdas i palliativ vård använder sig av löftet om

öppen retur?

� Vad har föranlett användandet av öppen retur?

METOD

I nedanstående avsnitt presenteras studiens vetenskapliga ansats, urval, genomförande,

studerade variabler och analysmetoder. Vidare diskuteras etiska aspekter relevanta för

studiens genomförande.

Vetenskaplig ansats

Det finns inom vetenskapen en rad olika uppfattningar om när och hur man skall

använda olika ansatser. I diskussionen kring vetenskapsteori talar man ofta om

skillnaden mellan positivistisk (förklarande) och hermeneutisk (förstående) kunskap.

Var denna gräns skall dras skiljer sig mellan olika forskare. Arbnor och Bjerke (1994)

sammanfattar ett stort antal forskares uppfattning av kunskapsskapande och skiljer dem

åt i sex steg från positivisternas objektivistiska, rationalistiska förklaring av

verkligheten till hermeneutikernas subjektivistiska, relativistiska förståelse av

verkligheten. De forskare som anser att man kan förklara allt med naturvetenskapliga

metoder, rent statistiska modeller eller naturvetenskapliga lagar, och inte gör någon

skillnad mellan natur- och samhällsvetenskap kallar Arbnor och Bjerke (1994)

explanatiker. Explanatikerna eftersöker generella, abstrakta resultat i empirin. Man

anser sig kunna skapa förståelse genom att till exempel studera ett socialt sammanhang

och förlopp och betrakta det som fakta. För att analysera dessa fakta används samma

analysmetoder som man använder inom naturvetenskapen.
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I denna studie har jag antagit en explanatisk ansats då min ambition var att förklara de

samband som fanns i problemområdet. Synsättet har varit analytiskt, vilket innebär att

man försöker förklara en verkan genom att finna orsaken till denna verkan. Kunskapen

som utvecklas skall vara oberoende av subjektiva upplevelser. De resultat som erhålls

med ett analytiskt synsätt är renodlade orsak - verkansamband. Resultatet skall vara

generaliserbart för att kunna utgöra förutsättningen för fortsatt forskning (Arbnor &

Bjerke, 1994).

Urval

Ett retroperspektivt totalurval gjordes, där undersökningsgruppen utgjordes av de 243

patienter som varit inskrivna i ett palliativt team, knutet till ett västsvenskt länssjukhus,

under år 2001. Detta innebar att patienterna var informerade om att deras sjukdom var i

ett palliativt skede och att de borde ha öppen retur till en vårdavdelning på sjukhuset.

Data hos en patient hade förekommit så studien kom att omfatta 242 patienter.

Genomförande

Datainsamlingen gjordes med hjälp av journalstudier. Palliativa teamets journaler samt

respektive kliniks medicinska journaler där patienten behandlades för sin palliativa

sjukdom studerades. Som underlag för datainsamlingen konstruerades ett frågeformulär

(Bil. 1).

För att kunna identifiera respektive journal under datainsamlingen kodades

patientjournalerna, efter datainsamlingen förstördes kodnyckeln. Datainsamlingen

genomfördes på respektive klinik där journalerna förvarades.

Studerade variabler

För att få en uppfattning om undersökningsgruppen studerades bakgrundsvariabler som

ålder, kön och civilstånd. Civilstånd beskrevs som sammanboende eller ensamboende.

Som sammanboende räknades gifta eller sambos och som ensamboende räknades

ensamstående, särbos, frånskilda, änkor eller änklingar.
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Variabler som bostadsform och stöd i hemmet studerades också. Stöd i hemmet kunde

utgöras av närstående, en person som bodde tillsammans med patienten permanent eller

tillfälligt under sjukdomstiden. Stöd i hemmet kunde också utgöras av hemvården,

vilket innefattade kommunens hemsjukvård, hemtjänst eller bådadera. De patienter som

bodde i kommunens särskilda boenden sågs som boende i eget hem, men då maximala

medicinska och omvårdnadsmässiga insatser från kommun och primärvård innefattades

i denna boendeform redovisades den här separat. När inget stöd i hemmet beskrevs,

innebar detta att patienten ej hade något stöd i hemmet eller att stöd i hemmet ej fanns

dokumenterat i journalen.

Patienternas kliniktillhörighet och diagnos studerades samt tid för palliativ diagnos, tid

för inskrivning i palliativa teamet och om patienten avlidit, var och när? Under palliativ

diagnos, antal dagar, beskrevs hur många dagar patienten haft sin sjukdom klassificerad

som palliativ innan han/hon remitterades till och skrevs in i ett palliativt team. När

platsen där patientrena avled studerades, benämns en av platserna som mindre sjukhus.

Detta innebär ett sjukhus med en allvårdsavdelning.

I avsikt att svara på frågeställningarna granskades journalerna utifrån följande frågor:

-Antal inskrivningar på sjukhus? De vårdtillfällen på sjukhus som beskrevs utgjordes av

inläggningstillfällen orsakade av patientens sjukdom från och med den dag sjukdomen

klassificerades som palliativ till patienten avled eller längst till och med årets slut. De

studerade inläggningstillfällen utgjorde högst åtta vårdtillfällen.

-Vårdtidens längd? Antal dagar patienten vårdades på sjukhus per vårdtillfälle. I studien

antogs att de vårdtillfällen som översteg åtta gånger, totalt åtta inläggningstillfällen,

utgjordes av en vårdtid på 21 dagar per tillfälle vilket var medelvärdet för ett

vårdtillfälle.

-Vad föranledde inläggningen?

-Hade patienten öppen retur dokumenterad i journalen?

-Vilken vård erhöll patienten? Redovisningen av vilken vård patienten erhöll vid

inläggning på sjukhus delades upp i medicinsk specialistvård och specifik omvårdnad

utifrån beskrivningar i journalerna, framförallt epikriserna. Fanns i epikriserna beskrivet

att patienten erhöll någon form av medicinsk specialistvård, som exempelvis
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smärtbehandling eller blodtransfusion, klassades vårdtillfället som medicinsk

specialistvård. Vid de vårdtillfällen där det i epikrisen framkom att patienten exempelvis

erhöll allmän omvårdnad eller terminalvård, och ingen erhållen medicinsk vård

beskrevs, klassades detta som specifik omvårdnad.

Analys

För data på intervallnivå anges medelvärde och standardavvikelse. Då vissa variabler

visade sig vara relativt snedfördelade och en del extremvärden förekom presenteras i

förekommande fall även median och range. För data på nominalskalenivå presenteras

absolut och relativ frekvens.

För jämförelser mellan medelvärden och för att pröva om skillnaden är statistiskt

signifikant användes ANOVA test. Detta användes till exempel för att testa om

skillnaden mellan klinikerna i tid, från när patienterna fått sin palliativ diagnos tills de

blivit inskrivna i palliativa teamet, var signifikant. För att testa vari skillnaderna låg

mellan klinikerna användes Bonferronis metod. Då data var på nominalskalenivå

användes chi-tvåtest, X2, för att testa om skillnaderna var statistiskt signifikanta. Ett

exempel på detta är hur den vård som erhölls på sjukhus påverkades av patientens

diagnos. Materialet bearbetades med hjälp av SPSS (Statistical Package for Social

Sciences, SPSS Inc., 444 N. Michigan Avenue, Chicago, IL, USA).

Etiska aspekter

Väl medveten om den tystnadslikt (SFS 1998:513 2 kap § 8) som åligger

sjukvårdspersonal och den sekretess som styr arbetet via sekretesslagen (SFS 1980:100)

bedömdes inte något etiskt problem kunna drabba de patienter vars journaler som

studerades och uppgifter inhämtade ifrån. Då patienternas identitet inte var av intresse

för undersökningen inhämtades inga namn, personnummer, kommuntillhörighet eller

annan liknande information från journalerna och journalerna studerades där de

förvarades. Kontakt togs med verksamhetschefer på berörda kliniker vilka gav sitt

samtycke till studien. Studien har granskats av forskningsetikkommittén för västra

Sverige vid Göteborgs universitet.
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RESULTAT

Beskrivning av undersökningsgruppen

Totalt var 243 patienter inskrivna i palliativa resursteamet under år 2001. Av dessa

avled 189 under året. En patient flyttade till annan ort och överfördes därmed till

annan vårdgivare. I Tabell 1 framgår att undersökningsgruppen utgjordes av 55.1 %

män och 44.9 % kvinnor med en medelålder av 69.1 år, av vilken den yngsta var 25 år

och den äldsta 97 år. Civilstånd hos övervägande andel patienter beskrevs som

sammanboende. Undersökningen av patienternas boendeform kan ej ses som tillförlitlig

då cirka 1/3 saknade uppgift i journalen. Bland de redovisade boendeformerna bodde 30

% i villa, medan övriga bodde i flerfamiljshus (18,9 %) eller särskilt boende (17.7 %).

En patient beskrevs som bostadslös. Cirka hälften av patienterna som var inskrivna i

palliativa teamet hade närstående som stöd i hemmet, medan 17.7 % av patienterna inte

hade något stöd dokumenterat i journalen.

”Vårdtid” i ett palliativt team

Den palliativa diagnosen erhöll patienten från sin patientansvarige läkare eller annan

läkare på hemkliniken. Från Tabell 2 framgår att efter cirka en och en halv månad hade

hälften av patienterna remitterats till palliativa teamet. Beroende på kliniktillhörighet

förekom en signifikant skillnad (p<0.005) mellan den tid från då patienten fått sin

palliativa diagnos tills det att han/hon remitterades till ett palliativt team. Dock

påvisades inga signifikanta skillnader mellan kvinnokliniken och öron-, näsa och

halskliniken som mellan övriga kliniker. Medicinkliniken remitterade sina patienter i

genomsnittsnitt efter drygt två och en halv månad medan exempelvis urologsektionen

remitterade sina patienter efter drygt åtta och en halv månad. I samband med första

insjuknandet och diagnosen fick 38.0 % av patienterna sin palliativa diagnos.

Spridningen på antalet dagar patienterna var inskrivna i palliativa teamet var stor, från

en dag till drygt tre och ett halvt år. Medelvårdtiden för patienterna i palliativa teamet

var 91.5 dagar. Hälften av alla patienter var inskrivna i 47 dagar eller mindre. Det fanns

ingen signifikant skillnad mellan klinikerna med avseende på den tid patienterna var

inskrivna i palliativa teamet.
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Tabell 1.  Beskrivning av ålder, kön, civilstånd, bostad och stöd i hemmet dels totalt, dels utifrån kliniktillhörighet.
Klinik                     Ålder          Kön                                       Civilstånd                Bostad*1)               Stöd i hemmet
                  n            m (SD)              absolut frekvens (%)                                        absolut frekvens (%)        absolut frekvens (%)              absolut frekvens (%)

                        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               män kvinnor      ensamboende sambo   bortfall villa   flerfamiljshus  särskilt b*2)  bostadslös  bortfall närstående     hemvård   särskild boende  inget*3)  bortfall

Kirurg*4) 105 69.7 (12.6)       48 (45.7) 57 (54.3) 48 (45.7) 57 (54.7) 0 33 (31.4) 26 (24.8)     20 (19.0) 0 26 (24.8) 54 (51.4) 18 (17.1) 20 (19.0) 8 (8) 5 (4.8)

Urolog*4)  49 74.1 (11.5) 44 (99.8)  5 (10.2) 14 (28.6) 34 (69.4) 1(2.0) 15 (30.6)  6 (12.2) 11 (22.4) 0 17 (34.7) 28 (57.1)  8 (16.3) 11 (22.4) 1 (2.0) 1 (2.0)

Medicin  56 66.9 (15.2) 32 (57.1) 24 (42.9) 16 (28.6) 40 (71.4) 0 18 (32.1) 11 (29.6)  8 (14.3) 0 19 (33.9) 26 (46.4) 11 (19.6)  8 (14.3) 7 (12.5) 4 (7.1)

KK*5)  19 65.8 (14.1)   0 19 (100)   9 (47.4) 10 (52.6) 0  2 (10.5)  0  4 (21.1) 0 13 (68.4)  7 (36.8)  4 (21.1)  4 (21.1) 3 (15.8) 1 (5.3)

ÖNH*6)  13 60.2 (12.0)   9 (69.2)  4 (30.8)  5 (38.5)   7 (53.8) 1(7.7)  5 (38.5)  3 (23.1)  0 1 (7.7)  4 (30.8)  6 (46.2)  3 (23.1)  0 3 (23.1) 1 (7.7)

Totalt 242 69,1 (13,5)       134 (55.1)  109 (44.9) 92 (37.9)   149 (61.3) 2(0.8) 73 (30.0) 46 (18.9) 43 (17.7) 1 (0,4) 80 (32.9)   121 (49.8) 44(18.1) 22(9.1) 43(17.7) 13(5.3)

*1) stort bortfall, bostadstyp sällan beskrivet i journalerna;  *2)  kommunens särskilda boende; *3)inget stöd i hemmet innebär att det ej fanns dokumenterat stöd i journalen; 4) urologen tillhör kirurgkliniken men redovisas här separat då de utgör
en betydande del av patienterna inskrivna i palliativa resursteamet; *5) KK = kvinnokliniken; *6) ÖNH = öron-, näsa och halskliniken



13

Tabell 2  Beskrivning av tid för palliativ diagnos, vårdtid och dokumenterad, nyttjad öppen retur utifrån kliniktillhörighet
Klinik                     Palliativ diagnos Inskriven i p-team Öppen retur Nyttjande av öppen retur

n                          *1)dagar             dagar            absolut frekvens(%) Inlagd på sjukhus antal vårddagar/tillfälle
   m (SD)  md (range) bortfall    m (SD)  md (range)    bortfall    __________________________________  antal gånger  m (SD) m (SD) md range

absolut frekvens (%)             ja     nej        bortfall

Kirurg 105 121.8 (163.3) 45.0 (0-2,2år) 32 (30.5) 101.4 (174.2) 47.0 (0-3.6år) 0 79 (75.2) 25 (23.8) 1 (1.0) 221 2.2(2.3) 19.7 (24.1) 13.0 1-144

Urolog  49 267.7 (477.7) 57.0 (0-6.1år) 14 (28.6) 109.0 (113.9) 61.0 (0-1.1 år) 0 19 (38.8) 29 (59.2) 1 (2.0) 118 2.5(2.2) 19.8 (19.9) 14.0 1-82

Medicin  56   79.4 (115.1) 25.0 (0-1.1år) 23 (41.1)  79.3 (80.9) 53.0 (0-1.0år) 0 13 (23.2) 40 (71.4) 3 (5.4)  69 1.2(1.9) 22.5 (35.7)  9.0 1-188

KK*2)  19 167.3 (244.1) 52.0 (0-2.3år)  6(31.6)  39.6 (52.0) 52 .0 (0-0.7 år) 0 18 (94.7)  1 ( 5.3) 0  51 2.7(1.8) 16.5 (14.1) 18.0 1-57

ÖNH*3)  13 129.8 (230.2) 35.5 (0-2.0år)  3 (23.1)  73.9 (70.7) 59.0 ( 0-0.8år) 0 10 (76.9)  3 (23.1) 0  31 2.4(2.2) 40.3 (62.1) 16.0 1-225

Totalt        242       148.5 (271.5)       44.0 (0-6.1 år)     79 (32.5)               91.5 (133,8)        47.0 (0-3,6 år)  1 (0.4)      139 (57.2)     98 (40.3)        6 (2.5)                 490        2.1(2.2)         21.1 (29.0)           13.0       1-225
*1)antal dagar från sjukdomen klassificerats som palliativ tills patienten remitterats och skrivits in i palliativa resursteamet; *2) KK = kvinnokliniken; *3) ÖNH = öron-, näsa och halskliniken
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Öppen retur och i vilken utsträckning den utnyttjas

Patientansvarig läkare var stationerad på den vårdavdelning dit patienterna hade öppen

retur. Dokumentationen i journalerna påvisade att 57.2 % av patienterna hade öppen

retur till någon vårdavdelning på något sjukhus, vilket framgår från Tabell 2. Det visade

sig finnas en signifikant skillnad (p<0.001) mellan erbjudandet av öppen retur på olika

klinker. Dock uppvisades inga signifikanta skillnader mellan öron-, näsa och

halskliniken och kirurgkliniken eller mellan öron-, näsa och halskliniken och

kvinnokliniken. Av kvinnoklinikens patienter hade 94.7 % dokumenterad öppen retur

medan 23.2 % av medicinklinikens patienter hade detta.

Från journalerna framgick att 71.2 % av patienterna använde sig av löftet om öppen

retur någon gång, medan 25.1 % av patienterna aldrig utnyttjade detta löfte. Ett borfall

på 9 (3.7%) patienter förekom, då dessa journalerna ej var tillgängliga. Vanligast var att

de cirka 70 % av patienterna som nyttjade sin öppna retur någon gång, gjorde detta en,

två eller tre gånger, vilket utgjorde cirka hälften av patienterna. Ytterligare cirka 20% av

patienterna vårdades på sjukhus fyra till åtta gånger. Två patienter använde sig av sin

öppna retur över åtta gånger, vilket utgjorde elva respektive tretton vårdtillfällen på

sjukhus. Totalt innebar nyttjandet av öppen retur 490 vårdtillfällen (M=2.1, SD=2,2) på

sjukhus vilka utgjordes av 5228 vårddagar. Från Tabell 2 framgår att medelvärdet för

antal vårddagar per tillfälle var 21.1 (SD=29.0) och sträckte sig mellan en till 225 dagar.

Hälften av alla patienter var inneliggande i 13 dagar eller mindre. Skillnaderna mellan

medelvårdtiden på de olika klinikerna skiljde sig framförallt åt mellan öron-, näsa och

halskliniken och övriga kliniker (p<0.05). Mellan övriga kliniker förekom ingen

signifikant skillnad (p<1.000).

Orsak till inläggning på sjukhus

Vanligaste orsakerna totalt till att patienterna nyttjade sin öppna retur var smärta

(30.8 %), ohållbar hemsituation (20.6 %) och försämrat allmäntillstånd (17.6 %), vilket

framgår av Tabell 3. Mellan klinikerna förekom skillnader i vad som orsakat patientens

inläggning. Exempelvis förekom signifikanta skillnader mellan kvinno- kliniken och

övriga kliniker (p<0.05) när det gällde inläggning på sjukhus på grund av smärta medan

det mellan övriga kliniker inte förekom någon skillnad. Signifikanta skillnader mellan
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klinikerna förekom också när det gällde inläggning på sjukhus orsakad av problem med

elimination och nutrition samt anemi. Det förekom inga signifikanta skillnader mellan

urologsektionen och kirurgkliniken vad gällde förekomsten av problem med

elimination, men gentemot övriga kliniker var skillnaden signifikant (p<0.05). Öron-,

näsa och halskliniken uppvisade en signifikant skillnad (p<0.05) när det gällde

förekomst av problem med nutrition gentemot andra klinker och urologsektionen

uppvisade skillnader mot andra kliniker (p<0.001) när det gällde inläggning orsakad av

anemi. Vid övriga symtom som orsakat inläggning på sjukhus fanns inga signifikanta

skillnader mellan klinikerna.

Någon form av cancersjukdom orsakade så gott som samtliga patienters palliativa

diagnos, endast två av undersökningsgruppens patienter hade annan diagnos. Dessa

utgjordes av njursvikt och ALS (Amyotrofisk lateralskleros). Från Tabell 4 framgår att

de sjukdomar som orsakade flest inläggningar på sjukhus utgjordes av cancer i mag-

och tarmkanalen (20.4 %) samt prostata- och blåscancer (19.4 %) på grund av att dessa

var de vanligaste förekommande diagnoserna bland undersökningsgruppen. Inga

signifikanta skillnader uppvisades mellan antalet inläggningar på sjukhus relaterat till

diagnos. Dock kan man från Tabell 4 utläsa att en patient med diagnosen hjärntumör låg

i medeltal inlagd på sjukhus 0.5 (SD=0.5) gånger, medan en patient med gynekologisk

cancer (SD=2.2), bröstcancer (SD=2.6) eller cancer i öron-, näsa och hals regionen samt

thyroideacancer (SD=2.3) låg inne i meddeltal 3.0 gånger.

Tabell 5 visar att det fanns ingen signifikant skillnad mellan det stöd patienterna hade i

form av närstående, hemvård eller särskilt boende i kommunen och hur ofta de blev

inlagda på sjukhus, ingen skillnad, förekom heller mellan dessa grupper.

Erhållen vård

Majoriteten av samtliga patienter oavsett diagnos erhöll medicinsk specialistvård. Som

framgår av Tabell 4 påverkades den vård som gavs av vilken diagnos patienten hade.

Signifikanta skillnader mellan erhållen vård (p<0.001) och patientens diagnos

uppvisades. Exempelvis erhöll 87.5 % av patienterna med diagnosen leukemi m.fl.

medicinsk specialsistvård och 12.5 % specifik omvårdnad vid inläggning på sjukhus,
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medan 48.4 % av patienterna med prostata- och urinblåsecancer erhöll medicinsk

specialistvård och 50.2 % erhöll specifik omvårdnad. Bortfallet på totalt 7.8 % berodde

på ej tillgängliga epikriser.

Även åldern påverkade den vård som erhölls. Patienter som var över 80 år uppvisade en

signifikant skillnad i erhållen vård i förhållande till yngre patientgrupper (p<0.005).

Mellan patientgrupperna under 80 år förekom inga skillnader i erhållen vård. Från

Tabell 5 framgår att av patientgruppen som bodde i kommunens särskilda boenden, där

medelåldern bland undersökningsgruppen var högst, erhöll 34.8 % av de boende

medicinsk specialistvård medan 60.9 % erhöll specifik omvårdnad vid sjuhusvistelse.

Övriga patientgrupper med stöd från närstående, hemvård eller inget stöd alls erhöll

oftast medicinsk specialistvård vid inläggning på sjukhus.
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Tabell 3. Orsak för inläggning på sjukhus uppdelat på kliniktillhörighet
Klinik   Inlagd på sjukhus Inlagd på sjukhus pga:

n   efter palliativ diagnos                                                                         absolut frekvens (%)*1)                                                                                                                                                     
antal gånger planerad smärta illamående elimination and/cirk*2). nutri*3) anemi      ascites   övrig med.*4) förs AT*5) ohållbar.hemsit*6)

Kirurg 105    221 23(10.4) 71 (32.1) 30 (13.6) 29 (13.1) 31 (14.0) 27(12.2)  0 22 (10.1) 4 (1.8) 33 (14.9) 39 (17.6)

Urolog  49   118 11 ( 9.3) 42 (35.6) 13 (11.0) 21 (17.7) 10 ( 8.5)  2 ( 1.7) 17 (14.4)  1( 0.8) 4 (3.4)  9 ( 7.6) 37 (31.4)

Medicin  56     69  9 (13.0) 20 (30.1)  6 ( 8.7)  5 ( 7.2) 22 (31.9)  1 ( 1.4)  0  0 0 34 (49.3) 12 (17.4)

KK*7)  19     51  9 (17.6)  6 (11.8)  5 ( 9.8)  2 ( 3.9)  5 ( 9.8)  2 ( 3.9)  0  3 ( 5.9) 1 (2.1)  5 ( 9.8)  8 (15.7)

ÖNH*8)  13     31  7 (22.6) 12 (38.7)  6 (19.4)  0  4 (12.9)  8 (61.5)  0  0 1 (3.2)  5 (16.1)  5 (16.1)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totalt 242   490 59 (12.0) 151 (30.8) 60 (12.2) 57 (11.6) 72 (14.7) 40 (8.2) 17(3.5) 26 (5.3) 10 (2.0) 86 (17.6) 101(20.6)

*1)av antal vårdtillfällen på respektive klinik samt totalt på sjukhuset. En inläggning på sjuhus kan ha orsakats av flera symptom varför den sammanlagda summan av antalet orsaker som föranlett inläggning på sjukhus kan överstiga
100%  2)andning/cirkulation; 3) nutrition; 4) övriga medicinska symptom; 5) försämrat allmäntillstånd; 6) ohållbar hemsituation; *7) KK = kvinnokliniken; *8) ÖNH = öron-, näsa och halskliniken
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Tabell 4. Inlagd på sjukhus och erhållen vård  relaterat till diagnos

Inlagd på sjukhus             Vid vårdtillfället erhölls
Diagnos                  n (%)             antal gånger    _________________________________________________

                medicinsk specialistvård   specifik omvårdnad   bortfall
          absolut frekvens (%)     m  (SD)                  frekvens (%)                   frekvens (%)             frekvens (%)

Pancreas, leverca*1) 37 (15.2) . 70 (14.3) 1.9 (1.8) 40 (57.1) 30 (42.9) 0
Mag- och tarm ca*2) 43 (17.7) 100 (20.4) 2.4 (2.7) 61 (61.0) 25 (25.0) 14 (14.0)
Prostata- blåscancer 40 (16.5)  95 (19.4) 2.4 (2.4) 46 (48.4) 48 (50.2) 1 (1.1
Njurcancer 11  4.5) 28 ( 5.7) 2.6 (1.6) 19 (67.9)  9 (32.1) 0
ÖNH ca, thyr.ca*3) 13 ( 5.3) 27 ( 5.5) 3.0 (2.3) 18 (66.7)  7 (25.9)  2 (7.4)
Hjärntumör 10 ( 4.1)  4 ( 0.8) 0.5 (0.5)  3 (75.0)  1 (25.0)  0
Leukemi m fl*4) 12 ( 4.9)  8 ( 1.6) 0.9 (1.1)  7 (87.5)  1 (12.5)  0
Lungcancer 43 (14.0) 54 (11.1) 1.6 (2.2) 39 (72.2) 15 (27.8)  0
Bröstcancer 17 ( 7.0) 48 ( 9.8) 3.0 (2.6) 40 (83.3)  8 (16.7)  0
Malingt melanom  3 ( 1.2)  6 ( 1.2) 2.0 (1.7)  4 (66.6)  1 (16.7)  1 (16.7)
Gyncancer 18 ( 7.4) 50 (10.2) 3.0 (2.2) 24 (48.0) 16 (32.0) 10 (20.0)
Övriga diagnoser*5)  3 ( 1.2)  0 0  0  0  0.
Bortfall  2 (0.8)

Totalt 242 (100.0) 490 (100.0) 2.1 (2.2) 289 (59.0) 163 (33.2) 38 ( 7.8)
*1) samt gallblåse- och gallvägs-cancer; *2) samt övriga cancerformer i buken; *3) cancerformer i öron-, näsa och halsregionen samt
thyroideaca.;*4)Mb hodkins, myelom; 5)njursvikt, ALS, cancer i mjukdelar.

Tabell 5.  Inlagd på sjukhus och erhållen vård relaterat till stöd i hemmet

Inlagd på sjukhus          Vid vårdtillfället erhölls
Stöd i hemmet n (%)            ålder     antal gånger           ____________________________________________

  m (SD)            medicinsk specialistvård specifik omvårdnad bortfall
absolut frekvens m (SD)       absolut frekvens (%)       absolut frekvens (%)   absolut frekvens (%)

Närstående 121(52.6) 66.0 (13.7) 284 2.4  (2.2) 179 (63.0) 82 (28.9)  23 (8.1)

Hemvård  44(19.1) 69.3 (14.0)  98 2.2  (2.4)  64 (65.3) 28 (28.6)   6  6.1)

S.boende*1)  43(18.7) 76.5 ( 9.8)  69 1.7  (2.5)  24 (34.8) 42 (60.9)   3 (4.3)

Inget .22( 9.6) 71.2 (12.9)  39 1.8  (1.4)  25 (64.1) 13 (33.3)   1 (2.6)

Totalt 230*2 69.1 (13.5) 490 2.1  (2.2) 292 (59.6) 165(33.7)  33(6.7)
*1) särskilt boende; *2) bortfall n=13 ej redovisat.
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Plats där patienterna avled

Av den totala undersökningsgruppen avled 189 patienter under det år studien pågick.

Från Figur 1 framgår att 102 (54.2 %) patienter avled på sjukhus, 44 (23.3 %) avled i

hemmet och 33 (17.6 %) i kommunens särskilda boenden. Det förelåg en signifikant

skillnad mellan patienternas civilstånd och var de avled (p<0.001). Sammanboende

män, vilka utgjordes av 34.3 %, avled i högre utsträckning hemma än sammanboende

kvinnor, vilka utgjordes av 12.9 % (p<0.005). De patienter som avled i kommunens

särskilda boenden var till stor del ensamstående, 67.0 %. Endast ett fåtal patienter avled

på mindre sjukhus (3.8 %) och hospice (1.1 %).

*sär.boende=särskilt boende; mindre sjh=mindre sjukhus

Figur 1.  Plats där patienterna avled

Resultatsammanfattning

Från dokumentationen i journalerna framkom att drygt hälften av patienterna hade

öppen retur till någon vårdavdelning, en signifikant skillnad mellan erbjudandet om

öppen retur till olika klinikerna påvisades. Av patienterna använde sig 71.2 % av löftet

om öppen retur någon gång, medan 25.1 % av patienterna aldrig utnyttjade detta löfte.
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De patienterna som nyttjade löftet om öppen retur gjorde det mellan en till 13 gånger.

Totalt innebar nyttjandet av öppen retur 490 vårdtillfällen på sjukhus vilka utgjordes av

5228 vårddagar. Vanligaste orsakerna till att patienterna nyttjade sin öppna retur var

smärta, ohållbar hemsituation och försämrat allmäntillstånd. Signifikanta skillnader

mellan klinikerna och vad som orsakat inläggningen på sjukhus förekom. Inga

signifikanta skillnader mellan antalet inläggningar på sjukhus relaterat till diagnos, eller

relaterat till det stöd patienterna hade där de vårdades uppvisades. Däremot sågs

signifikanta skillnader mellan erhållen vård och patientens diagnos samt mellan erhållen

vård och patientens ålder. Under året studien pågick avled 189 patienter, drygt hälften

av dem avled på sjukhus. Det förelåg en signifikant skillnad mellan patientens civilstånd

och var de avled.

DISKUSSION

Metodologiska frågor

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter som vårdades hemma i palliativ

vård utnyttjade löftet om öppen retur. Studien utgjordes av variabler som påverkade

vandra oberoende av subjektiva upplevelser.

Urvalet utgjorde samtliga patienter som var inskrivna i ett palliativt team under år 2001.

En fördel för undersökningen var att dessa patienter hade öppen retur till olika kliniker.

Vårdbehovet för dessa patienter kunde på så sätt studeras utifrån kliniktillhörighet och

en större överblick över hur behovet för inläggning, och då också belastning, på olika

kliniker skapades. Olika patientgruppers förutsättningar och behov skiljer sig åt inom

den palliativa vården och på detta sätt, om undersökningen tar hänsyn till

kliniktillhörighet, blir resultatet tydligare.

Antalet vårddagar per vårdtillfälle på sjukhus studerades endast till och med åtta gånger.

Dock visade det sig att två patienter vårdats vid fler vårdtillfällen, elva respektive tretton

gånger. För att beräkna det totala antalet vårddagar patienterna vårdats på sjukhus har de

tre respektive fem vårdtillfällen som översteg de studerade åtta hanterats med
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medelvärde per vårdtillfälle vilket utgjordes av 21.1 dagar. Dessa åtta vårdtillfällen var

relativt få så de kom ej att påverka studiens resultat.

Utifrån vad som dokumenterats i epikriserna studerades den vård patienterna erhöll.

Vården klassificerades som medicinsk specialistvård eller specifik omvårdnad. De

patienter som erhållit medicinsk specialistvård har sannolikt också erhållit specifik

omvårdnad. Medicinsk specialistvård skall ej tolkas som avsaknad av erhållen specifik

omvårdnad. När vården klassades som specifik omvårdnad stod det i epikriserna

beskrivet att patienten erhållit exempelvis allmän omvårdnad eller terminalvård, ingen

medicinsk behandling stod omnämnd, varpå tolkningen gjordes att dessa patienter

endast erhållit specifik omvårdnad.

”Vårdtid” i ett palliativt resursteam

Att palliativ vård är ett tämligen nytt begrepp kan förklara det stora bortfall (32.5 %) av

beskriven palliativ diagnos till inskrivning i ett palliativt team, som utvisats av

dokumentationen i journalerna. I dessa journaler fanns inget beskrivet om att patientens

sjukdom var i ett palliativt skede eller att sjukdomen ej gick att bota. Det kan vara svårt

att dra några slutsatser vid ett stort bortfall, men ett intressant fynd är att

dokumentationen i nästan 1/3 av patientjournalerna ej beskriver att patientens sjukdom

är i en palliativ fas.

Palliativa teamet stöttar patienter som vårdas med en palliativ diagnos i livets slutskede,

deras anhöriga och vårdpersonal. Medelvårdtiden i teamet var ca 3 månader, vissa

patienter hade varit inskrivna upp till drygt tre och ett halvt år. Rimligt är att dessa

patienter som varit inskrivna i palliativa teamet under en lägre tid blivit remitterade för

tidigt i sin palliativa sjukdomsfas. Det är bland dessa patienter, de som är svikna på sin

egen död, de som trott att livet snart var till ända finns. Ändå rullar det på år efter år och

deras sjukdomstillstånd försämras obetydligt. Enligt Strang (2002) förekommer

skillnader mellan tidig och sen palliativ fas och det är den sena fasen som egentligen

avser WHOs definition av palliativ vård. Troligt är att dessa patienter i ett tidigt

palliativt sjukdomsskede mår bättre av stöd från någon annan resurs i vården under
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några år innan de så småningom, när sjukdomen når en senare fas, remitteras till ett

palliativt team. Beck-Friis och Strang (1999) beskriver att den palliativa vården vänder

sig till patienter med en tidsbegränsad prognos. Det är alltså inte av godo att remittera

patienten till ett palliativt team bara för att patientens diagnos innebär en obotlig

sjukdom. Flexibilitet, beroende på sjukdomens förlopp, vilket också WHO (1990)

beskriver i sin diskussion angående resursanslag för kurativ respektive palliativ vård, är

en nödvändighet. Det förefaller därför rimligt att det skiljer lång tid mellan olika

kliniker innan de remitterar patienterna till ett palliativt team. Från medicinkliniken, där

patienterna som remitteras till teamet oftast har lungcancer med kort förväntad

överlevnad och stort behov av både medicinskt och omvårdnadsmässigt stöd, dröjer det

i medeltal 79.4 dagar (range 0-1.1 år) efter palliativ diagnos tills patienterna remitterats

till ett palliativt team. Urologsektionen med många prostatacancer patienter, vars

sjukdomsförlopp oftast är mer utdraget, dröjer i medeltal 267.7 dagar (range 0-6.1 år)

innan de remitterar patienter till ett palliativt team.

Det kan också tyckas att vissa patienter remitteras för sent i sitt sjukdomsskede till ett

palliativt team för att maximala insatser skall kunna göras. Övertygande är ändå att det

aldrig är för sent att remittera patienten. Vid ett flertal tillfällen har palliativa teamet

kunnat stötta patienter och anhöriga i hemmet när bara någon dag eller några timmar

återstått av patientens liv. Även om patienten inte tidigare varit inskriven i palliativa

teamet har detta ordnats, då en önskan om att få avsluta sitt liv i hemmet har funnits.

God planering och framförhållning är att föredra, men flexibilitet är ändå ett honnörsord

i denna vårdform.

Öppen retur och i vilken utsträckning den utnyttjades

Endast 57.2 % av patienterna hade öppen retur dokumenterad i journalerna. Stora

skillnader mellan klinikerna förekom. I 23.2 % av medicinpatienternas journaler fanns

dokumenterat att patienten hade öppen retur till någon vårdavdelning. Det framgick att

de medicinpatienter som ej hade dokumenterad öppen retur oftast blev inlagda direkt på

någon vårdavdelning, efter telefonkontakt, utan att passera akutintaget. Att bli inlagd på
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en vårdavdelning utan att passera akutintaget är innebörden av öppen retur, även om

uttrycket ej använts i journalen.

Vissa vårdavdelningar tvingas rangordna bland sina patienter i palliativ vård för att

erbjuda öppen retur. Belastningen på avdelningarna är så stor att man ej kan garantera

dessa patienter plats via öppen retur, och då ej hellre erbjuda dem denna trygghet. I en

revisionsrapport från Västra Götalandsregionen avseende granskning av vård i livets

slut (Rev 37/10, 2002) fungerar inte öppen retur enligt regionens policy. Detta stärker

resultatet från denna studie, där endast 57.2 % av patienterna har öppen retur till någon

vårdavdelning. Vårdas man hemma i palliativ vård, som flera forskare påpekar

(Bromberg & Higgins, 1996; Hull, 1992; MacDonald, 2000; Zacharias et al., 1994), är

möjligheten till en plats på sjukhus utan att passera sjukhusets akutintag, när behov

föreligger, en nödvändighet.

Den studerade undersökningsgruppens behov av sjukhusvård resulterade i 490

inläggningar på sjukhus som totalt innefattade 5228 vårddagar, vilket skulle motsvara

en vårdavdelning med 15 sängplatser. Rimligtvis skulle en palliativ vårdavdelning,

kopplad till palliativa teamet vara en stor vinst både för patienter och befintliga

vårdavdelningar på sjukhuset, i enlighet med den förändring inom området som sker i

flera andra länder (Kaasa, 2001; McKinlay, 2001). Patienterna kunde snabbt få den

medicinska specialistvård med optimal vård och omsorg som erfordras, inga extra dagar

på sjukhuset, för att sedan återvända till hemmet om det är vad de önskar.

Vårdavdelningarna fick fler vårdplatser för sin planerade verksamhet, med allt vad det

innebär, och en högre kvalificerad vård med kortare vårdtider för patienter i livets

slutskede skulle kunna bli följden. Anmärkningsvärt var att ¼ av patienterna ej använde

sig av löftet om öppen retur. Kan en bidragande orsak vara de resurser ett palliativt team

kunnat erbjuda?

Orsak till inläggning på sjukhus och erhållen vård

Bland de redovisade orsakerna för inläggning på sjukhus, från palliativ diagnos till

undersökningsårets slut, fanns också de planerad inläggningar på sjukhus som förekom.
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För att får en total bild av klinikernas belastning när det gäller palliativ vård, ansågs

ändå dessa vårdtillfällen vara värdefulla. En planerad åtgärd kunde exempelvis vara att

få komma in till sjukhuset och få en Port-A-Cath inlagd, eller att få en smärtpump.

Smärta var en vanlig förekommande orsak till nyttjandet av öppen retur på kirurg-,

medicin-, urolog- och öron-, näsa och halskliniken. Patienter med olika cancerformer

vårdas på olika kliniker och det är rimligt att patienternas symtom skiljer sig åt mellan

klinkerna. Resultatet i detta fallet talar för att kvinnoklinikens patienter inte har så stora

problem med smärta. Eller är det så att kvinnoklinikens personal är duktigare på

smärtlindring än övriga klinker? Ohållbar hemsituation utgjorde en annan betydande

orsak till inläggning på sjukhus. Detta belyser tidigare forsknings (Axelsson & Sjödén,

1998; Martens & Davies, 1990) påpekande om vikten av att patienter som vårdas

hemma kan erbjudas tillfällig vårdplats när närstående inte orkar längre. En annan

betydande orsak till inläggning på sjukhus var försämrat allmäntillstånd, vilket till stor

del drabbade patienter från medicinkliniken. Det förefaller rimligt utifrån de symtom

som relateras till denna patientkategori. Ingen signifikat skillnad påvisades mellan

diagnos och antalet inläggningar på sjukhus. Antalet inläggningar på sjukhus i medeltal

sträckte sig från 0.5 gånger till tre gånger, beroende på vilken diagnos patienten hade,

vilket trots allt visar på en viss skillnad.

I enlighet med resultatet, och som väntat var, erhölls vid sjukhusvistelsen övervägande

medicinsk specialistvård. Detta styrker behovet av en palliativ trygghetsavdelning där

medicinsk specialistvård för patienter i palliativ vård ingår. Endast patientgruppen över

80 år samt patienter i kommunens särskilda boenden, vilka troligtvis i stor utsträckning

är samma patienter, erhöll mera ofta specifik omvårdnad vid inläggning på sjukhus.

Men varför ges patienter från kommunens särskilda boenden till största delen vård som

specifik omvårdnad när de läggs in på sjukhus till skillnad från övriga patientgrupper?

Detta borde ju kunna skötas av kommunens vårdpersonal där patienten vistas och med

stöd från ett palliativt team. Anmärkningsvärt var att ingen signifikant skillnad

påvisades mellan stöd i hemmet och nyttjandet av öppen retur. De patienter som hade

stöd från hemsjukvård eller bodde i kommunens särskilda boende vårdades på sjukhus i
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samma utsträckning under sin palliativa sjukdomsperiod som de patienter som enbart

hade stöd av närstående.

Plats där patienterna avled

Från Figur 1 framgick att av undersökningsgruppens patienter avled 23.3 % i hemmet.

Då läkarkompetens i palliativa teamet saknats under första hälften av det år

undersökningen pågick upplevs nu, efter ett år, att allt fler patienter väljer att dö hemma.

Beroende på de specifika medicinska råd och den vård som en läkare i ett palliativt team

kan bidra med, känner sig patienterna och deras närstående trygga. Vårdpersonal i

kommun och primärvård kan nu vända sig till palliativa teamet och få råd och hjälp i

både specifika medicinska frågor samt omvårdnadsfrågor, vilket påverkar möjligheten

att vårda patienter i palliativ vård hemma till sin död.

Att kvinnor är de som vårdar och i stor uträckning sköter hemmen vet vi sedan

århundraden. En förhoppning om att vi nu på 2000-talet möts i ett mer jämlikt samhälle

där både män och kvinnor tar på sig detta ansvar finns. Från studien framgår att så är

inte fallet. Bland de sammanboende patienter som avled i hemmet var 34.3 % män och

12.9 % kvinnor. Medelåldern var ändå ganska hög i denna patientgrupp, 69 år, och

förhoppningsvis skulle vi om 20 - 30 år se andra resultat. Under sommaren 2002 kom

SCB (2002) med resultatet av en undersökning som visade att kvinnor fortfarande är de

som till största del sköter och ansvarar för hemmets vård, vilket grusar förhoppningarna.

En annan orsak som skulle kunna påverka var patienten avled är diagnos. Män och

kvinnor har olika diagnoser, vilket inte studerades i undersökningen.

Slutsatser

Det är när patientens sjukdom når en senare palliativ fas den palliativa vården blir

aktuell och ett palliativt team kan utgöra ett stöd. En viktig del i den palliativa vården är

löftet om öppen retur. Totalt erbjöds drygt hälften av studiens patienter öppen retur till

någon vårdavdelning på sjukhus, vilket enligt socialstyrelsen (1998) skall utgöra en av

de fyra viktigaste faktorerna för att vårdas i hemmet. Hade fler patienter erbjudits den
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trygghet löftet om öppen retur innebär, kanske patienten och dennes närstående vågat

välja vara hemma med hjälp av hemsjukvård och minskat vårdtillfällen på sjukhus. Den

studerade undersökningsgruppens behov av sjukvård orsakade 490 vårdtillfällen, vilket

totalt utgjordes av 5228 vårddagar på sjukhus. Resultatet motsvarar en vårdavdelning

med 15 vårdplatser. Rimligtvis skulle en palliativ vårdavdelning kopplat till ett palliativt

team vara en stor vinst för patienter och befintliga vårdavdelningar på sjukhuset.

Patienterna skulle snabbt få den medicinska specialistvård studiens resultat visar att de

fordrar, samt optimal vård och omsorg, och vårdavdelningarna skulle få fler vårdplatser

för sin planerade verksamhet. Studiens resultat visar att ¼ av studiegruppen aldrig

utnyttjade erbjudandet om öppen retur, kan kontakten med ett palliativt team bidragit till

detta? Studien visar också att patienter från kommunens särskilda boenden i huvudsak

erhöll specifik omvårdnad vid inläggning på sjuhus till skillnad från patienter med stöd

från närstående, hemvård eller inget stöd alls. Varför kunde patienterna ej erhålla denna

omvårdnad där de vistades, i kommunens särskilda boenden? Detta är frågor som vidare

studier bör fokusera på.
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1

                       Bilaga 1

Födelseår: _____________   Kön:  �Man     �Kvinna

Civilstånd:  �ensamstående/änka/änkling �gift/sambo

Bostad: �Villa     �Flerfamiljshus    �Särskilt boende_______________________

Stöd i hemmet:    � Närstående____________�  Hemsjukvård   �  Hemtjänst

�   Övrigt_____________________________________________________________

Kliniktillhörighet:      � Kirurg    � Medicin    � Gyn    � ÖHN-kliniken

�

Annan_________________________________________________________________

Diagnos:___________________________________________________________________________

Tid för diagnos:_________________________________________________________

Tid för palliativ diagnos:_________________________________________________

Tid för inskriven i palliativa teamet:_______________________________________

Om avliden, När?_________________________________Var?__________________

…………………………………………………………………………………………….



2

……………………………………………………………………………………………
Antal inskrivningar på sjukhus (mån,år):                             Antal vårddygn:

1   �……………………………………Antal vårddygn………………………………

2   �……………………………………Antal vårddygn…………………………………

3   �……………………………………Antal vårddygn……………….………………..

4   �……………………………………Antal vårddygn…………………………………

5   �……………………………………Antal vårddygn…………………………………

6 �……………………………………..Antal vårddygn…………………………………

7 �……………………………………..Antal vårddygn…………………………………

8 �……………………………………..Antal vårddygn…………………………………

9 �……………………………………..Antal vårddygn…………………………….…...

10 �…………………………………....Antal vårddygn………………………….……...

Hade patienten öppen retur dokumenterad i journalen:          �ja            � nej

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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Vad föranledde inläggningen:
fysiskt: psykosocialt:

…………………smärta oro:               patientens �

                   närståendes �

…………………illamående

………………….förstoppning ohållbar hemsitauation  �

…………………nutritionsbesvär övrigt �…………………

…………………andnningsbesvär …………………………..

…………………anemi …………………………..

………………….ascites

………………….övrigt___________________________________________________

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………
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Vilken vård erhöll patienten?      Vårdtillfälle:

1…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

4…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

8…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
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