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”Det saknas även syrgas på 

äldreboendena och många 

covidsjuka ordinerades palliativ 

vård, istället för livräddande 

behandling.”
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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

Socialstyrelsens termbank



”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.”

1177



NÄRSTÅENDESTÖD TEAM-ARBETE

KOMMUNIKATION

SYMTOMLINDRING



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



När är det nära livets slut?



Symtom nära livets slut

◦ Minskad aptit  - går ner i vikt

◦ Svårigheter med att svälja - vill inte ta sin medicin

◦ Mer trött - ligger mer i säng

◦ Blir mer ointresserad av sin omgivning – vill/orkar inte umgås

◦ Förvirring vanligt



Hur vet vi att patienten är döende?

◦ Sängliggande

◦ Äter inte, dricker inte

◦ Medvetande grumlat

◦ Rosslighet

◦ Oregelbunden andning

◦ Temperatursvängningar

◦ Marmorerad, kalla händer och fötter

◦ Vit, spetsig näsa 

◦ Hörseln kvar!



Vilka förändringar inträffar före döden?

◦ Minskat behov av mat och dryck
- Naturlig process, finns mindre och mindre anledning att äta
- Minskad aptit
- Dropp?

◦ Minskat behov av umgänge
- Socialt avskärmad
- Är medveten vad som händer trots slutna ögon

◦ Infektionskänslig


