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•  Vad	är	pallia%v	vård?	
•  Är	pallia%v	vård	prioriterad	–	vad	säger	lagen?	
•  När	behövs	pallia%v	vård?	
•  Var	erbjuds	pallia%v	vård?	
•  När	du	tänker	på	dina	närstående…..	
•  När	du	tänker	på	dig	själv……	
	



Nu blir en man sjuk ute på ett skepp; 

de skola bida på medvind och vårda mannen. 

Nu tager sjukdomen till hos mannen; 

ännu skola de bida på medvind och vårda honom. 

En säger honom vara död och en annan levande; 

ännu skola de bida på vind och vårda mannen, 

ända till dess alla säga honom vara död och ingen 
levande. 

De föra honom sedan till en obebodd ö. 

De lägga honom där mellan sten och torv; 

bort segla de sedan. 

    Upplandslagen 



Ett lands eller ett samhälles etiska  
och kulturella standard 
avspeglas på det sätt det tar hand  
om sina svagaste individer. 
     
    Albert Schweitzer 



	FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 
1948, artikel 25	

	”Envar har rätt till en levnadsstandard, som 
är tillräcklig för hans egen och hans familjs 
hälsa och välbefinnande, däri inbegripet 
föda, kläder, bostad, hälsovård och 
nödvändiga sociala förmåner; vidare rätt till 
trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makes död, ålderdom eller annan 
förlust av försörjning under omständigheter 
över vilka han inte kunnat råda.” 
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Hälso- och sjukvårdslagen 
�  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
   Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården. Lag (1997:142). 



Hälso- och sjukvårdslagen 
�  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
   Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården. Lag (1997:142). 



Prioriteringar	

•  Det	är	inte	den	hälso-	och	sjukvård	som	gagnar	
människor	bäst	som	är	högst	prioriterad.	
Exempel:	opera%on	av	underbensfraktur	är	inte	
högre	prioriterad	för	en	30-åring	än	för	en	88-
åring.	

•  För	många	människor	är	livets	sista	månader	den	
period	i	livet	då	de	har	det	största	behovet	av	
hälso-	och	sjukvård.	

•  Ingen	vård	är	(generellt)	högst	prioriterad.	Det	är	
all%d	en	bedömning	av	en	människas	behov.	



WHO: s definition av palliativ vård 2003 
 (svensk översättning: Carl-Johan Fürst, Elisabeth Kenne-Sarenmalm, Peter Strang, Britt-Marie Ternestedt) 

  
 

�  Palliativ vård: 

�  lindrar smärta och andra plågsamma symtom 

�  bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process 

�  syftar inte till att påskynda eller fördröja döden 

�  integrerar psykologiska och andliga aspekter i patientens vård 

�  erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som möjligt fram till döden 

�  erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under patientens 
sjukdom och efter dödsfallet 

�  tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov samt 
tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande samtal 

�  befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse 

�  är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier, som syftar till att förlänga 
livet, såsom cytostatika och strålbehandling. 

�  Palliativ vård omfattar även sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå 
och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer. 

 

 





Det	vik%ga	i	förlossningsvården	är		
aU	en	människa	föds	
	

Det	vik%ga	i	den	pallia%va	vården	är		
aU	en	människa	dör.	





Alltså:	

•  En	förlossning	i	taxi	innebär	inte	aU	det	
bedrivs	förlossningsvård	där.	

•  Om	det	bedrivs	vård	när	en	människa	dör	
innebär	det	inte	automa%skt	aU	det	är	
pallia%v	vård.	

•  I	vårt	land	tycker	de	flesta	aU	det	är	bra	om	
det	erbjuds	förlossningsvård	när	barn	föds.	

•  De	flesta	behöver	också	pallia%v	vård	när	de	
ska	dö.	



4	av	5	kommer	aU	behöva	pallia%v	vård	

•  Cancer,	KOL,	hjärtsvikt,	progressiva	
neurologiska	sjukdomar,	demens	mm	

•  De	som	dör	”friska”	blir	inte	aktuella	–	olyckor,	
botbar	sjukdom	där	akut	komplika%on	
%llstöter	mm	

•  Priset	för	en	allmänt	bäUre	hälsa	och	längre	
medellivslängd…..	

•  är	aU	fler	kommer	aU	dö	e`er	en	period	med	
stort	vårdbehov	och	många	symtom.	



Det	pallia%va	teamet:	
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diakon	



Hopp är inte en tro att det man vill  
ska bli verklighet  
utan en övertygelse om att det som sker  
har en mening.  

   
          Vaclav Havel 





När	inleds	pallia%v	vård?	

•  Den	dag	då	en	människa	%ll	följd	av	sjukdom	
närmar	sig	livets	slut	

•  Situa%onen	är	sådan	aU	medicinska	åtgärder	
inte	kan	förlänga	livet	

•  Pa%enten	och/eller	de	närstående	är	
införstådda	med	deUa	

•  Tillsammans	med	sjukvården	görs	planer	upp	
för	aU	livets	sista	%d	ska	bli	så	bra	som	de	
medicinska	omständigheterna	medger	



Var	kan	man	få	pallia%v	vård?	

•  Målet	är	aU	det	ska	vara	där	det	är	bäst	för	
den	döende	människan.	I	de	flesta	fall	är	det	
rimligt	aU	den	personen	avgör	var	det	är.	

•  Hemma,	på	sjukhus,	på	eU	boende	som	
kommunen	erbjuder,	på	hospice	

•  Ibland	går	det	inte	aU	ordna	det	som	
personen	helst	önskar.	Då	måste	ändå	pallia%v	
vård	erbjudas	där	personen	är.		



Allmän palliativ vård 

Palliativ vård som ges till patienter vars behov 
kan tillgodoses av personal med 
grundläggande kunskap och kompetens i 
palliativ vård. 
Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska 
bedrivas inom olika vårdformer såsom 
akutsjukhus och kommunala vård- och 
omsorgsboenden. För att uppnå en god palliativ 
vård är samverkan mellan olika vårdgivare en 
förutsättning. 



Specialiserad palliativ vård 

Palliativ vård som ges till patienter med 
komplexa symtom eller vars livssituation 
medför särskilda behov, och som utförs av ett 
multiprofessionellt team med särskild 
kunskap och kompetens i palliativ vård. 
Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom 
en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom 
en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård 
med stöd från ett palliativt konsultteam. 



Jämför…..	

•  Infek%oner	kan	behandlas	överallt	inom	
sjukvården	

•  Men	ibland	krävs	större	kompetens.	Då	kan	
infek%onsläkare	ge	råd	%ll	ordinarie	vårdenhet	
(konsulta%on).	Ibland	-	men	inte	o`a	-	krävs	
vård	på	infek%onsklinik.		

•  Medicin,	kirurg,	ortoped,	ögon,	barn,		
				pallia%v	vård	……..	



Det	här	kan	du	som	medarbetare	föreslå:	

•  Agneta	är	mycket	svag	nu.	Talar	vi	om	pallia7v	
vård?	

•  Vilka	utgör	det	pallia7va	teamet?	
•  Vilken	läkare	är	”fast	vårdkontakt”?	
•  Är	det	nu	det	är	lämpligt	med	e@	möte	med	
maken,	barnen,	läkaren	och	
kontaktsjuksköterskan?	



Hälso-	och	sjukvårdslagen	29a§	(2010:243)	

�  Verksamhetschefen	ska	säkerställa	aU	pa%entens	
behov	av	trygghet,	kon%nuitet,	samordning	och	
säkerhet	i	vården	%llgodoses.	Om	det	är	nödvändigt	
för	aU	%llgodose	dessa	behov,	eller	om	en	pa%ent	
begär	det,	ska	verksamhetschefen	utse	en	fast	
vårdkontakt	för	pa%enten.		



Socialstyrelsens	föreskriRer	och	allmänna	råd	(SOSFS	
2011:7)	om	livsuppehållande	behandling	

�  Verksamhetschefen	ska	ansvara	för	aU	det	för	en	
pa%ent	med	eU	livshotande	%llstånd	ska	utses	en	
legi%merad	läkare	som	fast	vårdkontakt.	DeUa	ska	
göras	så	snart	som	möjligt	e`er	det	aU	en	
behandlande	läkare	har	konstaterat	%llståndet.		



Fram%den	

•  Pallia%vt	konsulUeam	på	alla	sjukhus.	
•  Vårdplatser	för	specialiserad	pallia%v	vård	på	
alla	sjukhus.	

•  Hemsjukvård	med	kompetens	för	pallia%v	
vård	hela	dygnet	i	alla	kommuner.	

•  BäUre	kompetens	hos	alla	i	vårdkedjan.	
•  Forskning	på	alla	universitet.	
•  Och	ändå		det	vik7gaste	kvar:	



anonym	cancerpa%ent	

Så när jag funderar på vad som är viktigt så 
är det några saker som kommer för mig. 
Först och främst så är det erfarenheten av 
vissa personer som dröjt sig kvar. Vad hade 
de för särskilda egenskaper?  

Jo, jag tror att det var de som tagit med sig 
sin vanliga medmänsklighet till jobbet och 
inte hängt av sig den i omklädningsrummet. 
Det är det lilla extra av personlig art som 
betyder så otroligt mycket. 



 
Bara en solstråle,  
en reflex från ljusets källa,  
bara en stilla vänlighet,  
ett ordlöst leende och klimatet blir 
mildare. 
Det behövs inga floder av ljus,  
inga mängder av ord,  
intet överflöd,  
bara en smula vänlighet. 
 

   Dolores Van Leenen 



 
I natt skall jag dö. — Det flämtar en låga. 
Det sitter en vän och håller min hand. 
I natt skall jag dö. — Vem, vem skall jag fråga, 
vart jag skall resa — till vilket land? 
I natt skall jag dö. — Och hur skall jag våga? 
 

            Harriet Löwenhjelm 



Det	den	döende	vill	ha		
kan	pallia%v	vård	erbjuda:	

Skicklighet	och	medmänsklighet	


