
Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 – 

2018” samt ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” följas. 

Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, 

underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. 

Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. 

En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Vården ska omfatta alla, 

oavsett ålder och diagnos. 

 

Syfte: att försäkra patient som befinner sig i livets slutskede ett tryggt och värdigt 
omhändertagande. 

Planering och samverkan av medicinska, psykologiska och sociala insatser ska ske utifrån en 
individuell planering, i vilket den enskildes önskemål om vården utgör utgångspunkt. 

Patienten ska så långt som möjligt erbjudas vård i hemmet eller på det särskilda boendet. Flytt 
till sjukhus bör endast erbjudas om sjukvården bedöms medföra en ökad livskvalitet för 
patienten. Ett sätt att skapa trygghet både för patient och anhöriga vid vård i hemmet är om de 
erbjudits öppen retur till sjukhuset, vilket därför kan vara viktigt att efterfråga i samband med 
vårdplanering.  

Om patienten i den sena fasen, som är kort och omfattar dagar eller veckor, kan flyttas från 
sluten vård till annan vårdform men inte önskar flytta, så ska patienten inte bedömas vara 
utskrivningsklar. 

http://www.skovde.se/


Syfte: Att kontinuerligt stötta patient, närstående och vårdpersonal.  Att 

kontinuerligt göra bedömningar om t ex smärta, illamående, oro/ångest, 

andning/rosslighet, munhälsa, trycksår, vätskeintag, behov av kontakt med 

sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut

 

Sjuksköterska: Minst ett besök per arbetspass (dag, kväll, natt) ska göras, om 

inte annat överenskommits i vårdplanering.

Besök under dagtid bör i normalfallet genomföras både under förmiddag och eftermiddag. 

Behovet av kväll/nattbesök diskuteras fortlöpande med patient, närstående och 

omvårdnadspersonal. En patient bör inte lämnas ensam, om det inte överenskommits med patient 

och/eller närstående. 

Rehab: Högprioriterar patienter i den sena fasen av vård i livets slut. 

 

 
Syfte: Sjuksköterskorna måste ha vetskap om när/vad som sagts under 
brytpunktssamtalet. Patient och närstående ska vara insatta i att livets slut är nära förestående 
och vad som kan förväntas, vad som kan göras, inriktning på vården o dyl. (jfr till viss del 
medicinsk vårdplan). Detta ska dokumenteras i patientjournalen 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller dennes ersättare ska fortlöpande föra dialog med 
läkaren om behov av eller förnyat brytpunktssamtal. Informera sjukgymnast/fysioterapeut och 
arbetsterapeut om samtalen och diskutera i teamet om eventuellt deltagande på samtalen. 

Trygghetsordinationer ska gås igenom/uppdateras. När ordinerade trygghetsläkemedel börjar 
användas ska detta meddelas till ordinerande läkare.  

http://www.skovde.se/


Syfte: Att alla berörda är uppdaterade om händelseutvecklingen och vet vad som ska göras. 
 
Kontinuerligt tas alla patienter som vårdas i den sena fasen i vård i livets slut upp på dessa 
möten, t ex för bedömning om behov av rehabiliteringsinsatser, personalplanering (t ex 
besöksfrekvens, ”extravak”) och för samordning.  

Patientens önskemål framförs till alla i teamet och dokumenteras i patientens journal. 
 
 

Vid förväntade dödsfall kan den kliniska undersökningen, enligt SOSFS 2005:10, 3 kap § 1-2, 
göras av legitimerad sjuksköterska förutsatt att läkaren överlåtit uppgiften till sjuksköterska och 
att det finns dokumenterat i patientjournalen. Uppgifterna ska uppdateras minst en gång per år 
i samverkan med ansvarig läkare. 
Det är ett läkaransvar att fastställa dödsfallet och skriva dödsbevis, det kan inte överlåtas till 
sjuksköterska. 

 

Vid den kliniska undersökningen ska samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda. 
 

1. Ingen palpabel puls 
2. Inga hörbara hjärtljud vid auskultation 
3. Ingen spontanandning 
4. Ljusstela, oftast vidgade pupiller 

 

 
Syfte: att ge närstående en chans att gå igenom händelseförloppet, fråga, ”prata ut”, tillföra 
erfarenheter och synpunkter om hur vi kan bli bättre. 
 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller ersättaren erbjuder i nära anslutning till dödsfallet ett 
efterlevandesamtal om ca 1-2 månader. 

 

 

http://www.skovde.se/


Checklista vid vård i livets slutskede 

Checklista vid dödsfall 

Begrepp och termer i den palliativa vården 

 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016-2018: 
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf  
 
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4  
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