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Livskvalitet – huvudsyftet med den palliativa 
vården
• Palliativt förhållningssätt - förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på

människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största
möjliga välbefinnande till livets slut (Källa: 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 existenti- ella behov samt 
organiserat stöd till närstående (Källa: Socialstyrelsens termbank) 

• Palliativ vård i livets slutskede - palliativ vård som ges under patientens sista tid i 
livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet (Källa: Socialstyrelsens 
termbank)

• IAHPC:s definition av palliativ vård - Palliativ vård är aktiv vård med helhetssyn, 
av personer i alla åldrar, med allvarligt lidande på grund av svår sjukdom, och 
särskilt för personer nära livets slut. Vården syftar till att främja livskvalitet för
den sjuke och närstående. (svensk översättning av Nationella rådet för palliativ vård, NRPV 2020)



Vad är livskvalitet?

• Ingen exakt definition finns trots att begreppet är så vedertaget

• Mycket individuellt

• Förändras med tiden/sjukdomsförloppet

• Ej bara fri från symtom

• Ser till helheten(fysisk, psykisk, social, andlig)



Vad upplever du som livskvalitet?

• Vad ger ditt liv mening nu?

• Vad är livskvalité för dig?

• Personer med svår sjukdom kan skatta att de har en hög livskvalitet 
vilket även finns beskrivet i studier (Oxford Textbook of Palliative Medicine)



Livskvalitet



Livskvalitet i livets slut, en berättelse

80-årig multisjuk man med KOL, hjärtsvikt, förmaksflimmer, 
kärlkramp,njursvikt, prostatacancer samt bukspottkörtelcancer med 
kort förväntad överlevnad. Inskriven på Hospice för specialiserad 
palliativ vård i livets slutskede. Besväras av andnöd, smärta och klåda. 
Trött och slut, sitter i rullstol, vilar stora delar av dagen. 

Han berättar att han nu känner att tiden kvar i livet är kort. Han vet att 
döden närmar sig och känner sig inte rädd för döden. 

Vid en morgonrond berättar han med glädje i rösten att igår satt jag i 
det fina rummet med utsikt över sjön och såg på solnedgången. Det var 
en fantastisk upplevelse och det gjorde mig lycklig i hela kroppen. Tänk 
att jag inte tidigare har uppskattat naturen på det sätt som jag gör nu.



Vad kan vi göra för att förbättra livskvaliteten 
i palliativ vård?
• Utgå från patientens och de närståendes individuella behov, önskemål 

och vanor

• Ge god symtomlindring

• Genomför endast åtgärder som hjälper patienten

• Uppnå ”känsla av sammanhang” och acceptans

• Minska känslan av att vara en börda, bevara självbestämmande

Nationella vårdprogrammet palliativ vård, Oxford Textbook of Palliative medicine



Om vi ändå ska försöka med en definition

• Känsla av välmående

• Livskvalitet i palliativ vård är relaterat till symtomkontroll samt 
fysiskt/psykiskt/socialt/andligt välbefinnande 





Vanliga symtom hos personer med obotbar cancer 
i palliativt skede

• Smärta

• Andnöd

• Oro/ångest

• Illamående

• Konfusion/förvirring

• Fatigue/trötthet



Helhetssyn: det totala lidandet
(”total suffering”*)

• Fysiskt (smärta, illamående, andnöd, orkeslöshet, osv)

• Psykiskt (oro, ångest, nedstämdhet, osv)

• Socialt (förluster, familjens problem, ensamhet, ekonomi, 
osv)

• Existentiellt/Andligt (meningslöshet, Guds frånvaro, 
existentiell ensamhet, skuld, osv)



• Vad innebär symtomkontroll?
• Individuellt

• Viktigt med samtal med den sjuke och ev närstående

• Vanligt att sträva efter VAS/NRS<3 (nationella vårdprogrammet palliativ vård)

• Varför symtomkontroll?
• För att må så bra som möjligt – ökad livskvalité

• Hur uppnå symtomkontroll?
• Identifiera – analysera – informera – symtomlindra - utvärdera



Smärtanalys och behandling





Symtomlindring handlar inte bara om 
mediciner
• Hjälpmedel

• Matsituationen vid illamående

• Trygghet

• Viktigt att arbeta multiprofessionellt



För att undvika svåra symtom och snabbt uppnå 
symtomkontroll är det viktigt att jobba steget före

• Förutse vilka symtom som kan uppstå med tanke på grundsjukdomen 
och ha beredskap redan på förhand för att lindra dessa symtom.



Frågor?
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