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Cures Palliatives Per a Persones Sense Llar 

Context 
 
Milers de persones sense llar a Europa corren el risc de morir prematurament. Les estimacions indiquen que, 
almenys 453 persones sense llar van morir a França el 20131 tot i que la xifra real és probablement molt més alta. 
Mentre que els governs de tot Europa estan elaborant ambicioses estratègies per posar fi a la manca d'habitatge, 
falten estadístiques tant sobre la mort de les persones que viuen al carrer com sobre els milers de vides perdudes 
a tot Europa a causa de la manca d'habitatge. La primera secció d'aquest treball pretén donar a conèixer la 
múltiple morbiditat i mortalitat entre les persones sense llar. La segona part analitza les barreres que pateix 
aquest col·lectiu per accedir als recursos de cures palliatives / atenció al final de la vida i valora les necessitats 
específiques que poden tenir les persones sense llar en aquesta fase de la vida. Les conclusions exposen les 
principals recomanacions per als responsables polítics i proveïdors de serveis en els sectors del sensellarisme i de 

salut sobre com millorar l'atenció al final de la vida de les persones sense llar. 
 
Primera part: la fragilitat de la vida i la mortalitat entre les persones sense llar 
 
La manca d'habitatge i la mala salut 
 
L'habitatge és un determinant social de la salut que impacta sobre les possibilitats de viure una vida sana. La 
mala qualitat de l'allotjament o la seva manca, és la causa de gran part dels problemes de salut de les persones 
sense llar i que sovint compliquen els tractaments i la seva recuperació. Hi ha una clara relació causa-efecte entre 
el sensellarisme i els mals resultats de salut. La mala salut pot causar, contribuir i agreujar la manca d'habitatge i 
al seu torn, la manca d'habitatge pot originar, afavorir i exacerbar la mala salut. No hi ha una resposta fàcil al 
debat entre causes i conseqüències, però el que sí està clar és que una vegada que una persona es converteix en 
persona sense sostre / sense llar, l’impacta, tant en la seva salut física com a la mental, és significatiu. 
 
Les persones sense llar experimenten majors nivells de mala salut física i mental que aquelles que gaudeixen 
d'habitatge. Tenen un major risc de patir una àmplia gamma de problemes de salut, incloent-hi, entre moltes 
altres: malalties respiratòries cròniques, trastorns músculo-esquelètics, tuberculosi i problemes cutanis i als peus. 
Algunes persones sense llar, en particular aquells que dormen al carrer i els usuaris de llarga durada de refugis i 
albergs, es veuen desproporcionadament afectats per una múltiple morbiditat incloent l'abús d'alcohol, la 
dependència de drogues i problemes de salut mental i de salut física.2 Tot i aquest excés de càrrega de malaltia, 
les persones sense llar sovint experimenten dificultats en l'accés i l'ús dels serveis de salut. Els proveïdors 
d'aquests serveis sovint no disposen dels recursos i la flexibilitat per promoure les respostes oportunes a les 
complexes necessitats de salut d'aquest collectiu.3 

 

 
 
1 Morts de la Rue report 2014  
2 Uribe, J. (2011),  “Homeless population in Barcelona: profiles, health situation and access to health care services”, pp. 4-6, European Network of Homeless 
Health Workers (ENHW), issue nº 13 – Spring 2011  
3 Complex health service needs for people who are homeless, Australian Health Review, 2011, 35, 480–485  
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Manca d'habitatge i mortalitat 
 
Com a resultat de les complexes necessitats de salut acumulades i no tractades i de la múltiple morbiditat, les 
persones sense llar sovint moren a causa de condicions de salut prevenibles i tractables. Això vol dir que les seves 
taxes de mortalitat prematura són extremadament altes. 
 
Mentre que l'esperança de vida entre la població general a tot Europa ha anat en augment en les últimes dues 
dècades,4 l'esperança de vida entre la població sense llar evidencia les extremes desigualtats en salut en el conjunt 
de la població. A Anglaterra, l'edat mitjana de mort d'un home sense llar és de 47 anys, situant-se en només 43 
anys per a les dones sense llar, en comparació amb els 77 anys per a la població general.5 A Dinamarca, les 
persones que viuen al carrer moren una mitjana de 20 anys abans que la població general. 
 
A més dels problemes de salut com a causa de mort, les persones sense llar tenen set vegades més probabilitats de 
morir com a conseqüència d’un accident i són gairebé quatre vegades més propensos a cometre suïcidi que el 
ciutadà mitjà.6 També són, més sovint, víctimes de violència. Això demostra que la manca d'habitatge posa a les 
persones en gran risc de mort. 
 
Hi manca de dades i informació sobre les causes de mort entre les persones sense llar. Aquesta informació oferiria 
una anàlisi més profunda de qui està morint i per què. També explicaria tendències sobre com la manca d'habitatge 
és causa de mortalitat prematura i permetria treballar sobre estratègies de prevenció de mort en persones sense 
llar. 
 

Segona part: Atenció al final de la vida de les Persones sense Llar 
 

Augment en la demanda d'Atenció al final de la vida 
 
El fet que les persones sense llar pateixen de morbiditat múltiple i mortalitat per malalties que limiten la vida 
mostra el particular benefici que n’obtindrien de l'atenció al final de la vida. Les persones sense llar tenen elevats 
nivells de necessitat dels serveis d'atenció palliativa i aquestes necessitats poden augmentar a causa del creixement 
constant en el nombre d'adults grans sense llar. Tot i no disposar d'estimacions, els investigadors apunten una 
tendència a l'alça en l'envelliment de la població sense llar. L'alt nivell de morbiditat entre la població sense llar més 
anciana suggereix que hi haurà una major demanda de serveis d'atenció al final de la vida en el futur immediat. 

 

La provisió de Cures Palliatives és un Dret Humà per a Tots 
 
Les Cures Palliatives són molt eficaces en l'alleujament del dolor i altres símptomes físics. Han de ser administrats 
juntament amb el tractament curatiu que comença en el moment del diagnòstic i continua al llarg de la trajectòria 
de la malaltia. S’han de proporcionar amb un enfocament integral que millora la qualitat de vida dels pacients i les 
seves famílies, abordant no només el dolor i els símptomes, sinó també els aspectes psicosocials, legals, i espirituals 
associats amb les malalties que amenacen la vida. En conseqüència, la prestació de les cures palliatives, si escau, és 

4Health at a Glance: Europe 2014 presents the most recent data on health status, risk factors to 
health, and access to high-quality care in all 28 EU member states.  
5Crisis Report: Homelessness: a silent killer, December 2011  
6Crisis Report: Homelessness: a silent killer, December 2011  
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una part d'un procés continu d'atenció de la salut per a totes les persones davant de malalties que limiten la vida. El 
dret a les cures palliatives ha de ser implícit al dret universal humà a la salut, així com la protecció contra la tortura i 
els tractes cruels, inhumans i degradants. Si bé l'atenció al final de la vida és un dret humà universal, a les persones 
sense llar sovint se'ls nega aquesta atenció i moren sense cap suport. Destaquem a continuació algunes de les 
barreres que les persones sense llar es troben quan s'accedeix a les cures al final de la seva vida. 
 

Barreres per accedir a les cures al final de la vida 
 
Tendència a promocionar el morir a casa 
 
La majoria de la gent prefereix morir a casa i hi ha una tendència i objectiu de facilitar que la gent mori a casa i no 
en els hospitals. Les cures al final de la vida estan organitzades de manera que es proporcionen les cures a casa amb 
la família com a element central. Aquest tipus d’atencions suposen que les persones disposen d'allotjament estable 
i són recolzats per una xarxa d'amics i familiars. Si l'atenció al final de la vida està estructurada per a proporcionar 
cures en el domicili, no considera les persones sense llar, que no disposen de casa ni, molt sovint, una família per 
recolzar-los. 
 
Regles d'abstinència 
 
Fins i tot quan les cures palliatives són proporcionades en institucions sanitàries, sovint resulten inaccessibles per a 
les persones sense llar. Una barrera per accedir-hi es presenta amb les normes d'abstinència estricta de les 
substàncies d'abús o les polítiques que exclouen una part de la població en què conflueixen problemes de salut 
mental i l'ús de substàncies d'abús. Sovint, els comportaments de les persones sense llar usuaris d'aquestes 
substàncies són percebuts com amenaçadors pel que se'ls nega l'accés a l'atenció que necessiten. 
 
Manca de confiança 
 
Per part dels usuaris, una altra barrera és la manca de confiança, la mala experiència prèvia amb professionals de la 
salut i la por de ser objecte de discriminació, de menyscabament de la seva dignitat o del tractament amb el 
respecte degut a la seva condició de persona en situació de sense llar. 
 

Necessitats específiques de Fi de Vida Atenció de Persones sense Llar 
 
Preferència de morir en un ambient familiar 
 
Les persones sense llar sovint rebutgen les atencions de final de vida, ja que prefereixen morir en un lloc que els 
resulta més familiar per a ells (com un refugi o alberg).7 

 
Els temors sobre el final de la vida 
 
Les persones sense llar expressen moltes pors i incerteses similars a la població amb llar. Una font comuna 
d'ansietat, és la por de no rebre el tractament adequat per a combatre el dolor. Altres temors expressats per les 
persones sense llar mostren que aquesta condició influeix en les preocupacions sobre la mort. Per exemple, temors 
que semblen específics a la població sense llar són la por a morir de forma anònima sense ser recordat per ningú, el 

7 
Homelessness, Aging and Dying, Simon Communities, Ireland, 2013  



 

 4 

Document de Político 
European Federation of National Organisations working 
with the Homeless  

Chaussée de Louvain, 194, 1210 Brussels - Belgium 

Tel: +32 2 538 66 69 | information@feantsa.org  

www.feantsa.org | @FEANTSA 

de no ser trobat i/o morir en un lloc públic, o ser enterrat en una fossa comuna o incinerat de manera anònima. 
Alguns, fins i tot temen que els seus cossos puguin ser utilitzats en experiments mèdics.8 

 
Companyonia 
 
Igual que la població general, les persones sense llar sovint volen tornar a connectar i reconciliar-se amb les seves 
famílies quan estan arribant al final de la seva vida. Algunes d'elles, però prefereixen no entrar en contacte amb la 
família per por de ser una càrrega o per por a revelar la seva condició com a tals. Simplement el que volen és tenir 
una persona compassiva al seu costat en el moment de la seva mort, ja siguin amics sense llar o fins i tot cuidadors. 
 

Tercera part: Recomanacions 
 

Estratègies de baixa exigència 
 
El sistema d'atenció al final de vida ha d'adoptar enfocaments de baixa exigència amb condicions mínimes 
d'admissió i recepció de l'atenció. És àmpliament reconegut que les estratègies de reducció de danys, en general, 
fan que l'accés als serveis tingui menys restriccions i faciliten l'accessibilitat al suport i l'atenció a les persones sense 
llar. Aquest és també el cas amb les cures palliatives i la integració de les estratègies de reducció de danys per a 
l'alcohol (per exemple, en permetre el consum d'alcohol a la unitat d'atenció) i el consum de drogues (per exemple, 
facilitant xeringues estèrils ) proporciona el potencial per eliminar una important barrera per a les persones sense 
llar per accedir als serveis d'atenció al final de vida i per tant permeten millorar les cures proveïdes en aquesta fase. 
L'evidència mostra que, si és possible, les persones sense llar que es troben en el final de la vida es mostren 
disposades a treballar en les seves voluntats anticipades i en les preferències de fi de vida. Clarament, són 
necessàries intervencions perquè una atenció palliativa de qualitat sigui proporcionada a les persones sense llar. 
 

L'Atenció al final de la vida ha d'associar amb el sector sense llar 
 
Una manera de millorar l'atenció del procés de morir de les persones sense llar és forjar aliances entre els 
professionals de cures palliatives i els professionals d'aquest àmbit específic d'atenció. Facilitar cures palliatives en 
albergs pot facilitar l'accés a l'atenció al final de la vida de les persones sense llar. La figura del "coordinador del 
procés de final de vida" pot actuar com un pont entre els serveis de salut i socials i els serveis de cures palliatives. 
Aquests coordinadors tenen un important paper per ajudar a reduir les barreres d'accés a l'assistència sanitària i, en 
interactuar amb professionals de la salut, advocar pel dret de les persones sense llar a la qualitat de les cures 
palliatives. Millorar la comunicació entre els professionals de l'alberg i els de salut és necessari per proporcionar als 
residents la informació rellevant per facilitar les discussions sobre les opcions de cura i atenció disponibles. S'ha 
d'assignar un finançament addicional per a proporcionar una atenció de qualitat al final de la vida de les persones 
sense llar. 
 

Capacitació per als professionals de Cures Palliatives 
 
És àmpliament reconegut que el tractament respectuós i en un entorn de suport de les persones sense llar és 
essencial per a la seva implicació. La investigació mostra que les persones sense llar estan molt preocupades per la 
forma en què són tractats, sobretot en una etapa tan vulnerable en les seves vides. És crucial educar els 
professionals implicats en les cures palliatives sobre les complexes i diverses necessitats de les persones sense llar 

8 Dying on the street, Homeless Persons’ Concerns and Desires about End-of-life Care, Society of General Internal Medicine, 2007  
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en el final de les seves vides. És freqüent la manca de coneixement i experiència entre els professionals de la salut 
en la gestió de l'atenció al final de la vida de les persones sense llar, i poden tenir dificultats per afrontar situacions 
com la múltiple morbiditat i les addiccions. El dolor i el maneig dels símptomes amb els fàrmacs necessaris és un 
component crític de l'atenció al final de la vida, els professionals podrien ser reticents a usar-los adequadament per 
por de no trobar l'equilibri entre la necessitat per a la lluita contra el dolor i el seu ús com a drogues d'abús. 
 

Capacitació i Suport per als professionals del fenomen dels sense llar 
 
El personal que atén les persones sense llar està exposat de manera regular a les morts de residents en el transcurs 
del seu treball. Pot resultar difícil per a ells parlar de la mort i del procés de morir i l'adequada formació pot guiar-
los sobre com iniciar converses sobre l'atenció al final de la vida. La capacitació ha de ser oferta al personal del 
sensellarisme perquè entenguin la importància que el seu paper pot tenir per a les persones sense llar que es 
troben en el procés de final de vida i perquè es trobin millor preparats per satisfer les necessitats d’atenció dels 
seus usuaris en aquesta fase vital. Aquesta formació ha de permetre també el personal a reconèixer i per tant, 
actuar sobre els signes i els símptomes i oferir el suport adequat a mesura que les condicions dels usuaris es 
deterioren. És important millorar les habilitats i competències del personal del sensellarisme per entendre i 
manejar els comportaments i les estratègies per enfrontar-se al procés de mort de les persones sense llar. Els 
professionals del sensellarisme han de rebre suport també per fer front a la pèrdua d'usuaris del seu servei.9 

 

Recursos per a Persones Sense Llar 
 
S'han de facilitar recursos perquè les persones sense llar comprenguin els seus drets relacionats amb l'atenció 
palliativa i també per ajudar-los a expressar com volen ser atesos, per qui i quins són els seus desitjos per abans i 
després de la seva mort (es pot manifestar en les voluntats anticipades). Moltes persones sense llar tenen múltiples 
experiències de pèrdues i dolor que canvien la seva perspectiva sobre la mort i el procés de morir i fa que sigui 
encara més difícil per a ells comunicar-se sobre això. Els serveis de dol han de ser accessibles per a les persones 
sense llar per rebre suport quan sigui necessari. En diverses ciutats europees, s'organitzen serveis públics 
commemoratius per a les persones sense llar que han mort, per destacar el seu pas i per honorar-los degudament. 
Això també és un esdeveniment important que pretén sensibilitzar la població sobre les morts de les persones 
sense llar.10 

9 
www.mungos.org/endoflifecare/resources section  

10 Morts de la Rue, France, Belgium 
 

http://www.mungos.org/endoflifecare/resources%20section

