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Socialstyrelsens termbank

Palliativ vård:

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för
patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär
beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt
organiserat stöd till närstående
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”Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte
kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och
ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra
som möjligt på alla sätt trots sjukdomen.”



Tidigt skede

av obotlig sjukdom Brytpunkt Livets slutskede

LINDRA

Patienten ska få
må så bra som möjligt!

Mycket aktiv symtomlindring!
Aktivt försöka undvika

biverkningar

BROMSA

Aktiv patient
Aktiva behandlingar

och utredningar

Även aktiv symtomlindring!

Övergångs-
fas

Vården ändrar
inrikting

Livskvalitet



Metastaserad cancersjukdom

• När sjukdomen spritt sig till organ utanför regionala lymfkörtlar och inte är
tillgängliga för kurativ kirurgi

• Oftast obotlig men det finns undantagsfall, tex malignt melanom

• Vid vissa diagnoser kan överlevnaden var mycket lång, tex bröst- och
prostatacancer



Utmaningarna i att välja palliativ onkologisk behandling, vad vägs in?

• Diagnos, behandlingsalternativ

• Sannolikheten till behandlingssvar vs. förväntad toxicitet

• Ålder/performance status/förväntad överlevnad.

• Patientens (och anhörigas) önskan och förväntningar



Palliativ onkologisk behandling-mål

Förlänga överlevnad, ofta med systemisk behandling

• Cytostatika

• Antihormonell behandling

• Immunterapi

• Per oral systemisk behandling

• Antikroppar utöver immunterapi

Minska symtom av sjukdomen

Ovanstående samt även:

• Skelettstärkande behandling

• Strålbehandling

• Smärtlindring mm



Samarbete med Palliativ medicin

Vi har hjälp av Pall Med på flera sätt

• rådgivning på vårdavdelningen

• telefonrådgivning, både om inneliggande och polikliniska patienter

• Ibland kan vi behöva ” en hjälpsam knuff” att avsluta systemisk
onkologisk behandling som patienten inte orkar längre



5-års överlevnad på 52% vid stadium IV malignt
melanom!

Larkin et al NEJM 2019



Sammanfattningsvis
Palliativ onkologisk behandling

• kan ge chansen till ett långt och bra liv trots spridd cancersjukdom

• kan även ge mycket biverkningar (och tveksam eller ingen effekt)

Tack för uppmärksamheten
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