
Lokalt vård- och omsorgsprogram  
vid vård i livets slutskede



Förord

Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är 

en förutsättning för livet. Att dö har sin tid, precis som att leva har sin. Inte förrän när 

någon närstående drabbas tvingas vi till konfrontation med det ofrånkomliga. Kon-

takten med vårdpersonalen och deras kunskap, förståelse och bemötande blir mycket 

viktig för vårdtagare och deras närstående.

Värdighet är ett centralt begrepp i vården av svårt sjuka och alla människor ska ha rätt 

till en värdig död.

I vård- och omsorgsförvaltningen har det varit en självklarhet att finnas med i en ut-

veckling av den allmänna palliativa vården för att säkerställa vården i livets slutskede. 

Som ett led i denna utveckling har man valt att skapa lokala riktlinjer för att under-

lätta för all vårdpersonal. I dessa riktlinjer ingår registrering i Svenska Palliativregistret 

samt att använda LCP (Liverpool Care Pathway), en standardvårdplan och vägledning 

för döende vårdtagare.



Bakgrund

Det lokala vårdprogrammet är ett led i strävan att förbättra vården och omsorgen i 

livets slutskede. Programmet riktar sig till alla som har kontakt med vårdtagare i livets 

slutskede samt deras närstående. Det ska användas som stöd och hjälp i vården under 

vårdtagarens sista tid i livet.

Människor som vårdas i livets slutskede finns inom samtliga specialiteter i såväl öppen 

som sluten vård samt inom den kommunala vården. Drygt 40% av de döende till-

bringar sin sista tid i livet inom kommunala boendeformer och en tredjedel på sjuk-

hus. Många äldre kommer dessutom att de sista två veckorna i livet, bli föremål för 

förflyttningar mellan slutenvård och den kommunala vården för att slutligen avlida på 

sjukhus. Varje år avlider cirka 1% av regionens befolkning och uppskattningen är att 

80% av dessa skulle haft nytta av den palliativa vårdens innehåll.

Även när livet går mot sitt slut finns behov av ett strukturerat arbetssätt för att till-

försäkra sig om en god kvalitet i det medicinska och omvårdnads/omsorgsmässiga 

omhändertagandet. ”LCP-Vårdplanen för döende” (www.lcp.nu) ska vara en hjälp till 

vårdpersonalen att ge en god basal palliativ vård i livets slutskede. Vården kvalitets-

säkras genom registrering i ett nationellt kvalitetssäkringsregister, Svenska palliativ-

registret (www.palliativ.se).

http://www.lcp.nu
http://www.palliativ.se


Syfte 
Syftet med det lokala vårdprogrammet är att underlätta för alla yrkesgrupper att på 

ett teambaserat sätt arbeta med vårdtagare i livets slutskede samt deras närstående. 

Vårdplaneringen kommer att underlättas genom användandet av ”Vårdplan för döende 

enligt LCP” . Vårdplanen omfattar alla yrkeskategorier och ska vara ett arbetsredskap 

i det dagliga vårdarbetet, samt bidra till en gemensam grund för god kvalitet i omhän-

dertagandet av människor i livets slutskede.

Mål 
Visionen är att alla människor med sina unika behov boende i Helsingborgs stad, till-

försäkras en värdig vård vid livets slut. Palliativ vård av god kvalitet ska bedrivas inom 

hela sjukvårdssystemet och den kommunala omsorgen oavsett tidpunkt på dygnet.

Värdegrund
Diskussioner har under många år förts 

vad som är kvalitet i en situation när 

man drabbas av obotlig sjukdom, blir allt 

sämre och sedan avlider. British Geria-

trics Society har föreslagit grundregler 

som återspeglar olika aspekter av kvalitet 

på vården i livets slutskede. Grundtanken 

är att det är till gagn för oss människor.



11 grundregler för en god död
1.  Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta.

2.  Att behålla kontrollen över vad som händer.

3.  Att behålla värdighet och integritet.

4.  Att ha kontroll över lindring av smärta och andra symptom.

5.  Att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska dö,  
 det vill säga hemma eller på sjukhus.

6.  Att få andliga och religiösa behov tillgodosedda.

7.  Att ha rätt till palliativ vård, inte bara på sjukhus.

8.  Att ha kontroll över vem eller vilka som är närvarande på slutet.

9.  Att ha möjlighet att sätta upp direktiv som garanterar att önskningar respekteras.

10. Att ha tid att ta farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter.

11. Att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre  
 finns någon mening. 

Källa: British Geriatrics Society, Palliative and End of life Care of Older People (publicerad 2004, reviderad September 2006).





Allmän palliativ vård 
Allmän palliativ vård är grunden i all palliativ vård och ska kunna erbjudas alla män-

niskor i livets slutskede oavsett diagnos och vårdform. Vården ska bedrivas av ett team 

bestående av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadsperso-

nal som har en allmän kompetens inom palliativ vård.



Vårdprocessen

De flesta av oss har en bild av vad en värdig död innebär, att vara fri från smärta och 

annat lidande: 

• Att vara respekterad för den man är 

• Att inte behöva dö ensam 

• Att veta att ens närstående får adekvat stöd, hjälp och  

förståelse under hela processen.

Det är en stor utmaning för all vård- och omsorgpersonal att bemöta svårt sjuka och 

deras närstående. Det ställer stora krav på kunskap, på etiska överväganden kring sjuk-

domens process samt kommunikation med vårdtagaren och de närstående.

För att möjliggöra ett värdigt döende är det viktigt att kunna identifiera när vårdtaga-

ren kommer in i livets slutfas, den brytpunkten där vården ändrar inriktning och mål.

Ställningstagande till palliativ vård i livets slutskede kräver en medicinsk bedömning 

som ska göras av läkare och dokumenteras i vårdtagarens journal. Personalen ska lätt 

kunna läsa sig till vad som är beslutat i fråga om insatser och behandlingar.

Att faställa brytpunkten som symboliserar övergången till palliativ vård i livets slut-

skede, kan vara ett svårt beslut att fatta. Det kräver en medicinska bedömning som 

ska göras av läkare och dokumenteras i vårdtagarens journal. Det är sjuksköterskans 



uppgift att bedöma behovet av omvårdnads insatser utifrån varje enskild vårdtagaren. 

Beslutet skall vara väl förankrat hos vårdtagaren om så är möjligt, närstående samt 

teamet så att alla strävar mot samma mål (LCP mål 1-3)

Ett av de mest effektiva sätten att höja vårdkvaliteten för den döende är att använda 

kunskapsbaserade och individualiserade standardvårdplaner med tydliga mål och rikt-

linjer.

LCP-Vårdplan för döende

Liverpool care pathway (LCP) kan beskrivas som en standardvårdplan för vårdtagare 

under livets allra sista tid. LCP har utarbetats i England inom hospicevården för att 

sprida kunskap från den palliativa vården till akutsjukvården. Alla enheter där döende 

vårdas, det vill säga palliativa enheter/hospice, kliniker och enheter på akutsjukhus, 

säskilda boenden och hemsjukvård – kan använda LCP.

Med stöd av LCP kan man i vården uppnå en kunskapsbaserad standard av 18 tydliga 

mål som är viktiga för vårdtagare som bedöms vara döende. LCP är ett formulär som 

används som journal och ersätter i princip all annan dokumentation förutom läke-

medelslistan. Även ej uppnådda mål dokumenteras. Dokumentationen i LCP gör det 

möjligt att analysera i vilken grad målen uppnåtts och ger unika tillfällen till kvalitets-

uppföljning och utveckling av vården av döende (Vård- och omsorgsförvaltningens 

riktlinjer avseende LCP – Vägledning för vård av döende).



Sjuksköterskans ansvar
I vård och omsorgsförvaltningen är det sjuksköterskans uppgift och 

ansvar att skapa ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuk-

gymnast och omvårdnadspersonal med allmän kunskap i palliativ 

vård, med tillgänglighet dygnet runt och enligt lokal rutin (LCP – 

Vårdplan för döende)

1. Tag reda på var vårdtagaren vill vårdas vid livets slut.

2. Tag kontakt med vårdtagarens ansvarige läkare för be-
dömning, planering och uppstart av LCP-Vårdplan för 
döende (Mål 1-3)

3. Teamet ska värdera vårdtagarens omvårdnadsbehov som 
i detta skede av livet ej längre gagnar vårdtagaren (Mål 
3a)

4. Gör en riskbedömning avseende trycksårsutveckling och 
planera vården så att uppkomst av trycksår förhindras. 
Trycksårsavlastande madrass är att föredra. Då vändning-
ar kan vara smärtsamma räcker det oftast med mindre 
lägesändringar.



5. Bedöm, initiera och dokumentera munvård i livets slut-
skede. (Se lokal rutin)

6. Gör en bedömning angående vattenkastnings- och 
eliminationsproblem för att undvika onödig oro hos vård-
tagaren. (Se kontinuerlig bedömning)

7. Gör en bedömning om det finns behov av vak hos vård-
tagaren (Se rekommendation lokal rutin)

8. I samråd med teamet identifiera och tillgodose vårdtaga-
rens personliga och kulturella behov (LCP mål 6)

9.  Teamet ska tillsammans identifiera de närstående och 
deras behov av information och stöd (LCP mål 4-9)

10. I samråd med teamet besluta om vårdens inriktning  och 
mål och dokumentera i ProCapita (Se riktlinjer avseende 
LCP - Vårdplan för döende)



Fysiskt: God omvårdnad och smärt-/symtomlindring 

Psykiskt: Lindra oro och ångest på olika sätt 

Socialt: De närståendes behov och önskningar 

Andligt/existentiellt: Hur når vi kyrkan? Främmande religioner

Hörnstenarna i den palliativa vården



Åtgärder under pågående vårdförlopp 
(LCP-kontinuerlig bedömning)

• att fortlöpande värdera vårdtagarens och närståendes situation. Exempelvis för-
ändring av vårdtagarens kognitiva/kommunikativa förmåga, trycksårsutveckling, 
symptomutveckling, behov av samtalsstöd till närstående och så vidare.

• att fortlöpande skatta symptom fortlöpande enligt lokal rutin med skattnings-
instrument till exempel VAS/NRS. I första hand skattar vårdtagaren själv, i andra 
hand vårdpersonal/närstående. En personalskattning är alltid bättre än ingen skatt-
ning alls.

• att fortlöpande utvärdera och behandla symptom som uppkommer under det 
fortsatta vårdförloppet.

• att fråga om den döende har önskemål om speciellt omhändertagande i samband 
med dödsfallet och om specifika kulturella ritualer skall följas.



Vad händer i kroppen vid livets slut?

Hela kroppen påverkas av döendeprocessen och det är viktigt att se varje dödsfall som 

unikt. Men i de flesta fall finns det gemensamma drag eller förändringar som tyder på 

att en person är döende. Vanliga tecken som tyder på att livet har kommit till sitt slut 

är minskat behov av mat och dryck, förändrad andning och minskat behov av um-

gänge.

Symptom i livets allra sista slutskede (LCP initial bedömning):

• Vårdtagaren är allt mer sängbunden.

• Är medvetandesänkt.

• Kan endast dricka små klunkar.

• Kan inte längre svälja tabletter.

De sista dygnen märks dessa förändringar genom att kroppen koncentrerar all funk-

tion till hjärta och hjärna. Armar och ben blir kalla och ibland blåaktiga. Denna cirku-

lationsförändring drabbar egentligen mest huden och leder inte till smärta. Andningen 

blir ofta annorlunda den sista tiden, andetagen blir svaga, ibland blir det uppehåll på 

flera sekunder. Det kan också vara stunder med långa djupa andetag. Allt detta har att 

göra med en förändrad funktion i hjärnans andningscentrum. Det upplevs inte som 

plågsamt av den som är sjuk. (Läs ”En liten skrift om vården under livets sista tid”.) 



Stöd till närstående

Det är viktigt att skapa en god kontakt med närstående redan från början. Närstående 

måste känna sig välkomna och att personalen tycker att det är viktigt att de är hos den 

svårt sjuke/döende vårdtagaren.

• Kontakta närstående vid försämring.

• Låt närstående få känna sig delaktiga.

• Ge tid för information och stöd.

Lämna aldrig närstående ensamma utan att fråga efter deras behov av stöd och hjälp. 

Det kanske är första gången de är i kontakt med svår sjukdom och död, de behöver få 

prata om sina känslor och funderingar. Var inte rädd för att inte ha ”kloka svar”, det 

viktigaste är att finnas till hands, att lyssna och visa medkänsla.



Existentiell och andlig smärta vid livets slut

Vid livets slutskede har det blivit allt mer vanligt att man talar om existentiell/and-

lig smärta hos vårdtagaren. Med en ökad medvetenhet om existentiella och religiösa 

frågors betydelse för såväl vårdtagare, närstående och personal kan man oftare än man 

tror medverka till att lindra den existentiella/andliga smärtan. Oavsett tro och livså-

skådning kan man med denna medvetenhet närma sig vårdtagaren och dess närstående 

med respekt.  

 

Vårdtagaren och närstående kan då få tillfälle att uttrycka sin egen tro och livsåskåd-

ning, få hjälp med att utrycka sina innersta tankar och känslor inför livet och döden. 

En större öppenhet och lyhördhet för den andliga/existentiella dimensionen av smär-

tan i livets slutskede leder till en ökad trygghet, både i tillbakablicken på det egna livet 

och inför mötet med döden.
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Carl Westmans allé 5 · Postadress 251 89 Helsingborg 

Växel 042-10 47 07 · Fax 042-10 48 00

vardomsorg@helsingborg.se

helsingborg.se


