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Enligt World Health Organization (WHO) är äldre människor mer benägna att ha 

komplexa funktionsnedsättningar och problem. Vården av åldringar kräver teamarbete 

och samarbete mellan olika grupper. Palliativ vård för åldringar borde vara en integrerad 

del av vården och kan ges i olika miljöer. Eftersom det ofta är svårt att förutse hur 

kroniska sjukdomar kommer att framskrida, borde åldringars palliativa vård baseras på 

patientens behov och inte på prognosen. Minnessjukdomar (demens) drabbar 13 % av 

80+ åldringar. Från diagnos till död dröjer det i medeltal 8 år. Sjukdomsförloppet är mer 

förutsägbart hos cancerpatienter, vilket gör det lättare att planera vården och förutse 

patientens och familjens behov. Traditionellt har palliativ vård erbjudits cancerpatienter 

med en klart terminal sjukdom. WHO anser att hälsovårdssystemet borde stöda även 

patienter med långvariga, allvarliga och ibland ett flertal kroniska problem där tidpunkten 

för döden är svår att förutse.  Minnessjuka patienter som inte förmår kommunicera sin 

vårdvilja, skapar många etiska utmaningar (Davies & Higginson, 2004, 8, 14–18). 

 

ETENE, den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården i Finland, 

har publicerat en rapport om vårdetik på ålderns höst. I rapporten skrivs att det centrala i 

åldringsvården är att den äldre patienten behandlas som en individ. Vårdplanen bör 

skapas ur ett helhetsperspektiv. Varje åldring har rätt till god vård enligt symtomen samt 

rätt till en värdig död. Om åldringen har ett vårdtestamente så måste det respekteras. 

Beslut om vårdlinjen måste göras i förväg tillsammans med åldringen och hans/hennes 

familj. Åldringens vilja och värderingar måste respekteras. Vårdlinjen måste 

dokumenteras tydligt. En tydlig vårdlinje underlättare vårdpersonalens arbete, minskar 

familjens oro och ökar åldringens välmående (ETENE, 2008, 3-4). 

 

Oberoende av grundsjukdom upplever den döende patienten likartade symtom t ex 

smärta, ångest, illamående och andnöd. I slutfasen av en minnessjukdom är det vanligt 

med följande komplikationer: vägran att svälja eller vägran att öppna munnen vilket leder 

till otillräckligt kaloriintag, problem med munhygien vilket leder till svampinfektioner, 



sväljningssvårigheter vilket leder till aspirationsrisk och pneumoni, nedsatt 

rörelseförmåga vilket leder till immobilitet, trycksår och infektion, falltendens med risk 

för frakturer, förstoppning, inkontinens, urinvägsinfektion och medicineringsproblem. En 

nedåtgående spiral får snabbt sin början då en komplikation leder till en annan. Ett 

mångprofessionellt palliativt vårdteam behövs för att lindra lidande och stöda både 

patienten och dennes familj (Beck-Friis, 2012, 343). 

 

Ångest, förvirring, depression, sömnsvårigheter, smärta och kontrakturer har en tendens 

att öka i slutskedet av den minnessjuke patientens liv. Vid slutet når vissa patienter ett 

vegetativt tillstånd där de endast reagerar på fysisk stimulans och talförmågan försvinner 

gradvis (Skog, 2009, 240–242). Döendefasen inom minnessjukdomar har inte fått mycket 

uppmärksamhet och inte heller beskrivits utförligt. Det är svårt att avgöra när slutet 

närmar sig. Sjukdomens framskridande kompliceras ytterligare av att perioder av bättre 

allmäntillstånd följs av sämre perioder främst beroende på patientens somatiska tillstånd. 

Somatiska problem är vanliga och ofta en orsak till att patienten remitteras till ett sjukhus 

där han/hon inte är välkommen och sällan får stanna kvar. (Beck-Friis, 2012, 343).  

 

Målet är att patienten tillåts bo kvar i en familjär miljö trots ett ökande vårdbehov. Trots 

detta mål tvingas en del patienter av olika skäl använda olika slags vård i livets slutskede. 

Inter-institutional relocation (institution till institution-förflyttning) syftar på alla 

överföringar mellan olika vårdinstitutioner som patienter tvingas göra. Sådana 

förflyttningar kan vara mellan olika sjukhus, mellan olika avdelningar inom ett sjukhus 

eller från ett äldreboende till ett sjukhus. Många allvarligt sjuka patienter “reser” runt i 

hälsovårdssystement då de är som mest sårbara och behöver vårdkontinuitet. 

Överflyttningsstress beskrivs som ett tillstånd av ångest, förvirring och depression samt 

en minskad förmåga att ta hand om sig själv och att upprätthålla sociala funktioner. 

Forskning visar på att sköra, äldre patienter med minnessjukdom är mest sårbara vid 

förflyttningar (Falk & Jakobsson Ung, 84–85). 
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