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Att bevara äldre 
personers värdighet 
inom allmän palliativ vård

Begreppet värdighet kan vara abstrakt 
vid första anblicken. Dock är värdighet 
något som hälso-och sjukvården be-
höver beakta eftersom det är centralt 
att bevara hos äldre personer och de 
med sjukdom. Kanske innebörden av 
begreppet tydliggörs något om fokus i 
stället riktas emot vad som är ”ovärdigt”.

F
ILOSOFEN BARCLAY (2016) 

beskriver att värdighet inom 
hälso- och sjukvården inne-
bär att personen får leva i 

enlighet med sina normer och vär-
deringar. Utifrån detta synsätt blir 
bevarandet av värdighet något olika 
för oss alla och det blir naturligt att 
värdighetsbevarande vård utgår ifrån 
vad som är viktigt för den enskilde 
personen. Följaktligen behöver äldre 
personer vara delaktiga i planeringen 
av sin vård annars riskerar vården att 

ges utifrån någon annans mall. 
Att åldras innebär utmaningar 

såsom kroppsliga förändringar samt 
roller och relationer som omstruktu-
reras. Tillvaron kan kännas ensam, 
speciellt om den äldre personen har 
förlorat sina närmaste. Om den äldre 
personen behöver vård eller tillsyn 
kan det kännas ovant och svårt, och 
personens integritet utmanas. En upp-
levelse av otrygghet kan infinna sig om 
hen inte längre styr över sin vardag. 
Sammantaget inverkar detta på den 

äldre personens värdighet, speciellt om 
hen också upplever sig vara en börda 
för andra. Vi behöver vara medvetna 
om att den äldre personens möte med 
hälso- och sjukvården kan spela en 
avgörande roll för dennes livskvalitet. 
Utformning av vården som ges och 
ett värdighetsbevarande arbetssätt blir 
betydande. Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal kan beakta äldre perso-
ners värdighet genom att respektera 
deras värderingar och genom att hjälpa 
dem att uppfylla det de önskar medan 
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tid finns. De kan stötta äldre personer 
i att hitta lösningar på besvär, men 
också i att leva i nuet och hitta små 
guldkorn som gör vardagen menings-
full. Sjuksköterskans närvaro och 
arbetssätt blir ledande för att uppnå en 
värdighetsbevarande vård.

I dag är arbetssätt utvecklade för 
att främja värdighetsbevarande vård 
ovanligt inom den svenska vården. 
Den svenska versionen av Dignity 
Care Intervention (DCI-SWE) som 
har fokus på sköra äldre personer med 
palliativa vårdbehov kan bidra med ett 
sådant arbetssätt till hälso- och sjuk-
vården. Genom DCI-SWE får sjukskö-
terskan tillgång till ett samtalsstöd med 
tillhörande förslag på vårdhandlingar. 

Studier pågår där arbetssättet prövas 
av sjuksköterskor inom kommunal 
allmän palliativ vård. Preliminärt visar 
resultaten att sjuksköterskor upplever 
att arbetssättet bidrar med struktur 
i utförandet av palliativ vård. Det 
framkommer att alla sjuksköterskor 
inte är bekväma med existentiella 
samtal, de önskar mer träning i det 
eller att någon annan profession tar sig 
an samtalen. Sjuksköterskor uttrycker 
ett behov av ostörda möten med äldre 
personer för att få till samtalen på ett 
bra sätt. De beskriver diskussionen 
kring äldre personers angelägenheter 
som betydelse fullt och att arbetssättet 
kan gynna äldre personers möjlighet 
till bekräftelse. De närmaste chefernas 

engagemang lyfts som viktigt för att 
sjuksköterskor ska känna att de kan 
arbeta utifrån ett värdighetsbevarande 
arbetssätt. Värdighetsbevarande vård 
har tidigare utvärderats med utfallsmått 
såsom livskvalitet och värdighet, centrala 
värden inom palliativ vård, men däremot 
i mindre utsträckning utifrån sociala 
aspekter såsom kommunikation. Om 
sådana aspekter också fokuseras fram-
över kan hälso- och sjukvården av äldre 
personer förbättras. ■

Tillvaron kan kännas ensam, 
speciellt om den äldre personen 

har förlorat sina närmaste.
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