
 

Vård i livets  
slutskede
Handbok för läkare i primärvården

Information till läkare i primärvården som möter 
patienter och närstående i livets slutskede: 

  ✓ brytpunktsbedömning
  ✓ samtal
  ✓ symtom och behandling

Läs mer och beställ fler exemplar på: 
www.cancercentrum.se/vast/palliativ-handbok
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Tidig palliativ fas (obotlig sjukdomsfas)

Tecken på tidig palliativ fas
   ■ Svårigheter hos patienten att klara allmän daglig  

livsföring, vilar allt mer.
   ■ Upprepade akuta vårdtillfällen på sjukhus på grund 

av försämring som inte är möjlig att behandla.
   ■ Ev. progredierande kognitiv funktionsnedsättning.
   ■ Fråga dig: ”Tror du att patienten lever om ett år?”

Åtgärder
   ■ Erbjud samtal med patient och närstående om 

sjukdomens prognos och fortsatt planering, så kallat 
brytpunktssamtal/planeringssamtal.

   ■ Se över läkemedelslistan. Kan något läkemedel  
sättas ut? Dosjustering?

   ■ Läkaren ansvarar för journaldokumentation och att 
den skickas till berörda vårdgivare.

Brytpunkts- 
bedömning

   ■ Symtomskatta patienten. Vid smärta använd  
skattningsinstrument VAS/NRS och/eller ESAS.

   ■ Upprätta vårdplan:
 » Utse fast läkarkontakt och sjuksköterskekontakt 

på vårdcentralen.
 » Bestäm vart patient och/eller närstående ska  

vända sig vid försämring.
 » Ta ställning till HLR.
 » Planera för inaktivering av ICD.

   ■ Informera om närståendepenning och möjlighet  
till samtalskontakt för patient och/eller närstående.

   ■ Se över behov av larm, hemtjänst, hemsjukvård  
och bostadsanpassning.

Övergång till sen palliativ fas  
– vård i livets slutskede

Tecken på att döden är nära förestående  
(hos patient där orsak inte kan åtgärdas)

   ■ Väsentligen sängbunden.
   ■ Vilar stora delar av dygnet.
   ■ Kan inte svälja mediciner.
   ■ Kan endast dricka små klunkar.
   ■ Ställ dig frågan: ”Tror du att patienten lever  

om ett par dagar till få veckor?”
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Åtgärder
   ■ Genomför brytpunktssamtal med patient och  

närstående:
 » Avsätt tid.
 » Var förberedd och sätt dig in i sjukdomshistorien.
 » Samtala om förväntat förlopp, att målet med  

behandling är symtomlindring och att  
livsförlängning inte längre är möjlig.
   ■ Se över läkemedelslistan, endast symtomlindrande 

läkemedel.
   ■ Utfärda trygghetsordinationer.
   ■ Symtomskatta patienten i samråd med  

sjuksköterska. Uppmärksamma särskilt:
 » smärta
 » illamående
 » oro/ångest
 » dyspné
 » munvård
 » trycksår
 » elimination, KAD?
 » ta ställning till HLR om det inte redan är gjort.

   ■ Fråga patienten var han/hon vill dö?
   ■ Teammöte och/eller hembesök med patient, 

närstående, vårdpersonal och hemsjukvård.

   ■ Läkaren ansvarar för journaldokumentation och  
att den skickas till berörda vårdgivare.

   ■ Erbjud patient och närstående samtalskontakt. 
Efterfråga psykosociala och existentiella behov.

   ■ Informera om närståendepenning.
   ■ Konsultera läkare/sjuksköterska specialiserad  

på palliativ vård vid behov.

Efter döden
   ■ Erbjud närstående efterlevandesamtal.
   ■ Gör en återkoppling mellan läkare, sjuksköterska 

och omvårdnadspersonal.
   ■ Registrera i Svenska palliativregistret.

Lär dig mer om brytpunktssamtal
   ■ Se instruktionsfilmer. 
   ■ Beställ en lathund i fickformat med kortfattade 

tips innan, under och efter brypunktssamtal.

www.cancercentrum.se/vast/brytpunkt
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Här beskrivs indikationer och doser för läkemedel för 
symtomlindring i livets slutskede, oavsett diagnos.  
Läkare ansvarar för att ordinationer görs och att 
bedöma när patienten befinner sig i livets slutskede. 
Sjuksköterskan påbörjar behandling, men stämmer av 
med läkare för att säkra indikation och ta ställning till 
eventuell dosjustering. Ordination ska vara anpassad 
till patientens aktuella tillstånd och kan vara tillfällig. 
Apodos är inte lämpligt för dessa ordinationer.
Sätt subkutan nål, neoflon (barnvenflon) över  
m. pectoralis major/överarm eller på buken.

Morfin injektion 10 mg/ml – smärta, dyspné    
   ■ 2,5-5 mg (0,25-0,5 ml) sc, vb.  

Effekt inom 20-30 min.
   ■ Se över grundmedicinering. 
   ■ Patient med stående opioidmedicinering behöver 

högre doser vid smärta, se sidan 10.

Trygghets- 
ordinationer

Haldol® injektion 5 mg/ml – illamående,  
förvirring, plågsamma hallucinationer 

   ■ 1 mg (0,2 ml) sc, vb. Vid illamående kan  
dosen upprepas 2-4 gånger/dygn.

   ■ 1-2 mg (0,2-0,4 ml). Vid konfusion kan  
dosen upprepas 2-4 gånger/dygn.

Midazolam® injektion 5 mg/ml  
– oro, ångest, agitation 

   ■ 1-2,5 mg (0,2-0,5 ml) sc. Effekt inom 20 min.  
Vid otillräcklig effekt upprepa dosen.

   ■ 2,5-5mg (0,5-1 ml) sc. Vid kramp.

Robinul® injektion 0,2 mg/ml  
– plågsam rossling i sent palliativt skede  
hos medvetandesänkt patient 

   ■ Lägesändringar
   ■ 0,2 mg (1 ml) sc, vb. Kan upprepas 4 gånger  

per dygn.

Furosemid injektion 10 mg/ml  
– hjärtsviktsorsakad andnöd 

   ■ 20-40 mg (2-4 ml) iv/sc.
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Smärta
   ■ Identifiera typ av smärta. Orsak? Rörelserelaterat?  

Vid vändningar?
   ■ Efterfråga information från närstående och  

personal.
   ■ Använd skattningsinstrument: VAS/NRS, Abbey 

Pain Scale (vid kognitiv svikt eller medvetandesänkt).
   ■ Se över grundmedicineringen. Kontrollera  

konverteringsguide vid byte av preparat och/eller 
administrationssätt.

   ■ Ge extradoser morfin, 1/6 av dygnsdosen.  
Utvärdera regelbundet!

Illamående
   ■ Identifiera orsaker som kan åtgärdas, till exempel 

förstoppning, svampinfektion, ulcus, psykogena  
orsaker, läkemedel, metabola orsaker som  
hyperglykemi, hypercalcemi.

Verktygslåda
   ■ Opioidorsakat: T Postafen® 25 mg x 2  

i två veckor vid insättning av morfin.
   ■ T Primperan® 10 mg x 3, stimulerar  

även tarmmotoriken.
   ■ Haldol® injektion 5 mg/ml, 1mg (0,2 ml) sc.

Ångest
   ■ I tidig palliativ fas överväg antidepressiv behandling 

och/eller T. Oxazepam® 5-10 mg.
   ■ I sent palliativt skede ge injektion Midazolam®  

5 mg/ml, 1-2,5 mg (0,2-0,5 ml) sc. Börja med låg dos 
och utvärdera. Om ingen effekt inom 20 min upprepa.

Andnöd
   ■ Se över orsaker som kan åtgärdas, till exempel  

inkompensation.
   ■ Lugnt bemötande.
   ■ Bordsfläkt/handfläkt.
   ■ Halvsittande eller sittande kroppsställning.
   ■ Morfin har evidensbaserad effekt. Stegvis  

titrering ger inte andningsdepression.
   ■ Syrgas lindrar inte andnöd bättre än placebo. 
   ■ Ångest och andnöd upplevs ofta samtidigt.
   ■ Om otillräcklig effekt av morfin lägg till benso- 

diazepin, T. Oxazepam® eller injektion Midazolam®.
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Rosslingar
   ■ Sekretstagnation är ofta ett mycket sent tecken,  

som plågar närstående mer än patienten. Kan ofta 
vara svårbehandlat.

   ■ Förklara för närstående vad som sker.
   ■ Lägesändringar kan vara bra. Undvik sugning.
   ■ Injektion Robinul® bör endast användas i sen  

palliativ fas hos patient bortom medvetande.  
Ger uttalad muntorrhet.

Oro i livets absoluta slutskede
   ■ Motorisk oro är vanligt under del av döendefasen. 

Patient kan bli plockig eller försöka sätta sig upp.
   ■ Överväg KAD. 
   ■ Mänsklig närvaro, fysisk kontakt, lugn miljö.
   ■ Injektion Midazolam® 5 mg/ml, 1-2,5 mg  

(0,2-0,5 ml) sc, upprepas vid behov efter 20 min.
   ■ Vid kraftig oro och konfusion komplettera  

med injektion Haldol® 5 mg/ml, 1-2 mg (0,2-0,4 ml) 
x 2-3, sc.

Vägledning
Dokument

   ■ Läkemedelsboken
   ■ Reklistan, Västra Götalandsregionen
   ■ Nationellt vårdprogram för palliativ vård,  

Regionala cancercentrum i samverkan
   ■ Palliativ vård – regionalt vårdprogram
   ■ ESAS – för kartläggning av symtom och  

utvärdering av dessa efter åtgärd
   ■ Abbey Pain Scale – för bedömning av smärta hos 

patienter med kognitiv nedsättning som har svårt att  
beskriva sin smärta i tal

   ■ Palliativ behandling – kompendium  
symtomlindring, Södra Älvsborgs sjukhus 

   ■ Svenska Palliativregistret – kunskapsstöd
   ■ Regional medicinsk riktlinje – barn som anhöriga

Länkar till dokumenten finns på:
www.cancercentrum.se/vast/palliativ-handbok
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Webbutbildningar

Allmän palliativ vård
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i Västra  
Götalandsregionen (VGR), i kommuner och hos  
privata vårdgivare i Västra Götaland. Den förmedlar  
grundläggande kunskap i allmän palliativ vård  
utifrån fyra hörnstenar:  

   ■ symtomlindring
   ■ kommunikation och relation
   ■ teamarbete
   ■ närståendestöd.

Medarbetare i VGR når utbildningen via Lärplattfor-
men och loggar in med VGR-id. Medarbetare i kom-
muner eller hos privat vårdgivare får inbjudan via sin 
chef. Utbildningen riktar sig inte till Region Halland. 

Barn som anhöriga – Våga fråga!
En utbildning som vänder sig till dig som arbetar 
inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge mer  
kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärk- 
sammas enligt hälso- och sjukvårdslagen §2g. 

Du får ökad kunskap om barns situation och behov  
i familjer som omfattas av bestämmelsen. Ett antal  
exempelfall ger dig också tillfälle att reflektera över 
hur ni arbetar idag och hur ni kan arbeta framöver. 
Den första delen av utbildningen är webbaserad och 
den andra delen görs i grupp på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetens- 
centrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra 
Götalandsregionen.

Länkar till webbutbildningarna finns på:
www.cancercentrum.se/vast/palliativ-handbok
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Smärt- 
skattning

Om smärtskattningsskalor
Möjligheten att uppnå en god smärtlindring ökar om 
arbetet med smärtskattning sker på ett kontinuerligt 
och strukturerat sätt. Det vanligaste smärtskattnings- 
instrumentet är VAS/NRS som kräver aktiv  
medverkan av personen med smärta. Instrumentet 
kan inte användas vid kognitivt nedsatt förmåga  
(till exempel demens) eller där annan svårighet att 
kommunicera finns. Instrument som Abbey Pain  
Scale är då ett bättre alternativ där personalen kan 
skatta smärtan på ett strukturerat sätt. 

VAS/NRS –Visuell analog skala
Vid skattning av smärta enligt VAS/NRS anger  
patienten sin smärtintensitet med en siffra 0-10.  
Man kan använda stickan (VAS), eller be patienten 
skatta direkt med siffror (NRS). 

”Om du tänker igenom senaste dygnet – hur intensiv 
har smärtan varit när den var som intensivast?” är en 
formulering som är användbar. Den ger bra förut- 
sättningar för upprepade skattningar. Smärtskattning 
ska göras regelbundet och därutöver:

   ■ Vid ankomst till ny vårdenhet. 
   ■ När smärtan förändras. 
   ■ Vid utvärdering av given behandling  

(medicinsk såväl som icke-medicinsk). 

Sjuksköterskan ansvarar för att utförd smärtskattning 
dokumenteras i patientens journal och blir tillgänglig 
för alla i teamet. Alla i en arbetsgrupp ska kunna följa 
upp förändringar i patientens upplevelser av smärta  
eller beteende, vilket ger en optimerad smärtbehand-
ling. Det är viktigt att dokumentera den enskilda indi-
videns vanligaste tecken på smärta för att underlätta  
bedömning av personal som inte känner patienten.
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Abbey Pain Scale
Abbey Pain Scale är ett validerat instrument och har 
tagits fram för att bedöma smärta hos dementa i sent 
palliativt skede.  

En auktoriserad språklig översättning av Abbey Pain 
Scale har gjorts och granskats av Svenska Palliativ- 
registrets referensgrupp. (Se formulär till höger.) 

Bedömningen görs utifrån sex frågor som berör  
personens uttryckssätt, somatik och beteende.  
Varje fråga graderas utifrån fyra olika svarsalternativ. 

Svarsalternativen genererar en poäng från 0-3 poäng  
som sedan summeras. Om totalpoängen blir 1-2 
bedöms personen inte ha någon smärta. Vid högre 
poäng indelas smärtan i mild, medelsvår eller svår. 

Någon svensk valideringsstudie finns för närvarande 
inte och i avvaktan på en sådan bedöms detta  
instrument vara ett av de bättre att använda just nu.  

     

     

    
 

 

 
                 

 

               Akut               Blandad 

Du kan läsa mer om smärtskattning  
och skriva ut formuläret i fullformat på:
www.palliativ.se




