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Palliativ vård 

Om din sjukdom inte går att bota, övergår vården till att vara palliativ. Målet är att förbättra din 

livskvalité genom att förebygga och lindra fysiska, psykosociala och andliga problem för dig och 

vara ett stöd för dina närstående. I brytpunktsamtal med din läkare och vårdpersonal får du och 

dina närstående den här informationen och gemensamt diskuteras målet med vården.  

Vården har olika mål i sjukdomens olika faser  

När du har fått besked om att din sjukdom inte går att bota, kan den fortfarande påverkas med 

behandling som cytostatika och strålning. Syftet är att förlänga livet, du kan fortsätta ha ett bra 

liv och leva en längre tid med obotlig sjukdom, allt från månader till år.  

När du sedan blir sämre i din sjukdom, är målet inte längre att förlänga livet utan att ge dig bästa 

möjliga förutsättningarna för en god livskvalitet under din sista tid i livet. Behandlingarna, 

omvårdnaden och symtomlindringen syftar till att du ska kunna leva så bra som möjligt och göra 

det som är viktigt för dig och dina närstående. Tiden kan vara från veckor till månader.  

När döden närmar – vård i livets slutskede är vårdens fokus att ge dig god symtomlindring och 

omvårdnad samt ett gott stöd till dina närstående.  Döden kan vara skrämmande – du kan vara 

rädd för att ha ont eller inte få luft eller andra symtom. Du kan även oroas för dina närståendes 

mående. Vården kan ge dig god symtomlindring och vara ett stöd för dig och även ett stöd för 

dina närstående.  

Prata med din läkare eller din vårdpersonal som vårdar dig om du undrar över hur sjukdomen 

påverkar dig och hur lång tid du kan ha kvar att leva. Det går aldrig att säga exakt, men du kan 

få en uppfattning om ifall det handlar om år, månader eller veckor. 

Närstående kan få stöd 

Den palliativa vården berör även närstående. För dem förändras livet när de får veta att din 

sjukdom inte går att bota. Dina närstående r behöver då få information och stöd.  

Vården har ett ansvar för dina närstående även efter att du har dött. Det innebär bland annat att 

vårdpersonalen kan ge stödsamtal, möjlighet att diskutera din sjukdom och hjälpa till att söka 

fortsatt stöd inom vården. 

Hela din hälsa är i fokus 

Den palliativa vården tar hänsyn till hur du mår både fysiskt, psykiskt, socialt och dina tankar 

kring liv och död. Flera olika personer kan därför behöva arbeta tillsammans. Till exempel 

brukar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer arbeta i team för 

att stötta dig och dina närstående.  

Det är alltid en avvägning vilka åtgärder du mår bäst av. Olika åtgärder är bäst i olika faser av 

sjukdomen. Ibland kan behandlingar och åtgärder skada kroppen mer än de gör nytta och 

därmed sänka livskvaliteten.  

Dina behov och önskemål styr 

Palliativ vård finns i olika vårdformer, och var du får din vård beror på vad du behöver och vill. 

Du kan få din vård på din vårdavdelning, på vissa plaster i Sverige kan du vårdas i hemmet. I 

Stockholm finns Lilla Erstagården, ett barnhospice dit man har möjlighet att komma från hela 

landet. 
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Vården arbetar alltid för ditt bästa. En god kommunikation mellan dig, dina närstående och 

vården är grunden för att du ska få den hjälp du behöver. Tveka därför aldrig att prata med 

vårdpersonalen om hur du mår och känner. 

 

 


