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Allmän palliativ vård
Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter 
personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt 
deras närstående. Materialet är ett komplement till den 
webbutbildning i allmän palliativ vård som erbjuds alla 
medarbetare i regionen, vård- och omsorgspersonal i  
de 49 kommunerna samt privata vårdgivare.

Materialet utgår från de fyra hörnstenarna i palliativ vård, 
symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt 
närståendestöd och tar upp viktiga frågor som du kan reflektera 
kring. Vi hoppas att materialet ska bidra till att fördjupa dina 
kunskaper i ämnet och öppna för en diskussion kring hur ni  
arbetar på din arbetsplats. 

Patienter med palliativa behov möter du i hemmet, på  
kommunala boenden, på sjukhus och inom palliativa 
specialistenheter. Bättre kunskap och förståelse för de komplexa 
vårdbehov som vårdpersonal möter hos den svårt sjuke ger en 
bättre vård. Det är därför viktigt att alla har en god kompetens 
och att vårdgivare samarbetar kring patient och närstående.

Elisabeth Löfdahl, processägare i palliativ vård vid 
Regionalt cancercentrum väst.

Om du har frågor kontakta gärna:

Carina Mannefred  Jessica Mellquist 
utvecklingsledare   utvecklingsledare 
carina.mannefred@rccvast.se jessica.mellquist@rccvast.se 
070-606 70 00   076-213 20 00

Ansvarig utgivare: Nils Conradi, Regionalt cancercentrum väst
Redaktion: Emelie Ljunggren, Carina Mannefred och Jessica Mellquist,  
Regionalt cancercentrum väst
Text: Carina Mannefred och Jessica Mellquist, Regionalt cancercentrum väst
Layout: Emelie Ljunggren, Regionalt cancercentrum väst
Omslagsfoto: Pernilla Lundgren, Södra Älvsborgs Sjukhus
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Palliativ vård ska erbjudas alla 
vid livets slut!
Palliativ vård är en vårdfilosofi som beskriver ett vårdinnehåll 
oavsett hur vården är organiserad. För en fungerande palliativ 
vård krävs ett proaktivt förhållningssätt och samarbete. 
Palliativ vård ska erbjudas alla som har en obotlig sjukdom 
oavsett ålder, diagnos eller bostadsort.

Den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar som kan 
sammanfattas på följande sätt:
• Symtomlindring innefattar såväl fysiska som psykiska, 

sociala och existentiella behov för att hjälpa den döende  
patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet.

• Teamarbete innebär att olika professioner ingår i teamet 
runt patienten och samarbetar för att ge en god vård  
och omsorg. 

• Kommunikation och relation innebär god  
kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och 
i förhållande till patient och närstående, i syfte att främja 
patientens livskvalitet.

• Närståendestöd innebär att stödja närstående att delta i 
vården i den omfattningen som de önskar och att erbjuda 
psykosocialt stöd såväl under patientens sjukdomstid som 
efter dödsfallet.

Reflektera över
1. Hur arbetar ni på din arbetsplats för att integrera de 

fyra hörnstenarna?

2. Behöver ni utveckla ert arbetssätt inom någon av
hörnstenarna? Hur?

3. Vad innebär en helhetssyn för dig i ditt arbete?
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Var dör människor?
1 % av befolkningen dör varje år. 80 – 85 % av samtliga dödsfall är 
förväntade. Drygt 90 % av döende patienter vårdas inom den  
allmänna palliativa vården.

De flesta förväntade dödsfall sker utanför sjukhusen där primärvård 
och kommunal vård har ansvaret.

Statistik över antal personer inom Västra Götalandsregionen 2014
Dödsfall      14 685
Förväntade dödsfall med behov av palliativ vård  11 700 
12 – 20% är i behov av specialiserad palliativ vård 1400 – 2340  

Symtomlindring
Ett proaktivt förhållningssätt innebär att ligga steget före i 
planeringen av vården och är en förutsättning för en god 
palliativ vård. 

Symtomlindring innebär inte enbart lindring av den döende  
patientens smärta utan även andra symtom som andnöd, ångest, 
förvirring, diarré, förstoppning och illamående. För att ge en god 
symtomlindring behövs närhet, helhet och empati som baseras 
på kunskap om hur fysiska, psykiska, sociala och existentiella
faktorer påverkar både patient och närstående. 

Reflektera över
1. Vilka verktyg använder ni för symtomskattning? 

Hur dokumenteras detta? Vad kan förbättras?

2. På vilket sätt kan smärtskattning bidra till bättre smärtlindring?

”Det är svårt att förstå en del 
sjuka. Vad är smärta och vad är 
ångest? Ibland är det inte så lätt 
att veta. Särskilt inte om de är lite 
virriga.”
  Vårdpersonal
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Reflektera över
1. Hur ser täckningsgraden i Svenska pallliativregistret ut för 

din enhet?

2. Hur ser rutinerna för registrering ut? Behöver de utvecklas?

3. Hur kan statistiken från Svenska palliativregistret användas 
till förbättringsarbeten?

4. Hur kan förbättringsarbete leda till att dokumentationen 
avseende munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och 
symtomlindring förbättras?

5. Granska din enhets resultat utifrån Socialstyrelsens indikatorer. 
Behöver något förbättras? Hur?

Svenska palliativregistret kan vara ett hjälpmedel för att 
identifiera utvecklingsområden. Du kan också ta del av kvalitets-
data och följa utvecklingen av resultaten på din egen arbetsplats. 

Du når Svenska palliativregistret på www.palliativ.se

Diagrammet ovan visar exempel på kvalitetsdata från Västra Götalandsregionen.

Svenska palliativregistret

Alla människor har rätt till en god död.
Du får bara en möjlighet att hjälpa en patient.



6

Teamarbete
För att få ett helhetsperspektiv och för att kunna ge patient och 
närstående ett gott stöd måste alla samarbeta. Patient och 
närstående möter under sjukdomsprocessen flera olika  
professioner som representerar olika vårdgivare och  
myndigheter. Det behövs medvetenhet och kunskap för alla vård-
givare om vilken roll varje verksamhet har och vilket stöd var och 
en kan bidra med för att nå målet om en god palliativ vård.  

Inom palliativ vård krävs teamarbete mellan olika professioner 
för att tillgodose patientens och familjens behov. Varje med-
arbetare bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens. Det krävs 
god planering från alla vårdgivare för att patient och när-
stående ska få ett gott stöd utifrån en helhetssyn. Om patienten 
vill vårdas hemma är planering och teamarbete ytterst viktigt!

Reflektera över
1. Hur ser teamarbetet ut på din arbetsplats?

2. Behöver samarbetet mellan olika vårdgivare och professioner
utvecklas? Hur?

FOTO: PETER LAVESSON
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Vänner

Arbetskamrater

Skola/förskola

Primärvården

Försäkringkassan

Religiöst samfund

Sjukvården

Hemsjukvården

Socialtjänsten

Patient och närstående

ILLUSTRATION: ELIN MELLQUIST
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Relation och kommunikation
För att vården ska bli optimal krävs goda relationer och god 
kommunikation med patient och närstående, inom teamet och 
mellan olika vårdgivare. Personalens erfarenhet, kunskap och  
empatiska förmåga har stor betydelse för relationen till patient  
och närstående.

Samtalet är det viktigaste verktyget vid möten mellan människor. 
Samtal handlar inte bara om att prata, utan också om att lyssna 
på den andra personens berättelse. Att dela erfarenheter, tankar 
och känslor kan vara ett bra sätt för både patient och närstående 
att hantera situationen.

Reflektera över
1. Reflektera över möten du haft med människor vid livets slut. 

Vad blev bra? Vad blev mindre bra? Hur kändes det för dig att 
samtala med en döende patient?

2. Vad är viktigt för att skapa ett gott bemötande och ett 
gott stöd?

3. Vad behöver utvecklas på din arbetsplats?

4. Hur tänker du kring din egen död?

Brytpunktssamtal är viktigt för att
• kunna inleda palliativ vård och omsorg
• ge patient och närstående möjlighet att förstå och förbereda sig 

inför döden och ta tillvara på den sista tiden
• skapa samsyn mellan patient, närstående och personal
• planera den palliativa vården utifrån patientens egna önskemål.
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Samtal vid livets slut
Frågor du kan ställa som kan hjälpa patienten att formulera 
sina tankar.

En central fråga till en patient i livets slut: 
Var vill du vårdas?

Vad är viktigast för 
dig nu?

FOTO: PETER LAVESSON

Hur vill du leva den 
sista tiden?

Vilka personer är 
betydelsefulla för 

dig nu?

Vad är du rädd för?

Vad behöver du 
hjälp med?Jag ser att du gråter, 

vill du prata om det?

Vad bekymrar dig 
mest nu?
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Närståendestöd
Stöd till närstående är en viktig del i den palliativa vården. Att 
vara närstående till en patient som är i livets slut kan vara  
påfrestande. De närstående bör erbjudas möjlighet att bearbeta 
tankar och känslor både under sjukdomstiden och efter döds-
fallet.

En del i stödet kan vara att tillmötesgå närståendes önskemål om 
hur vården ska bedrivas, om den döende patienten har svårt att 
uttrycka sig. Förutom oron för den döende kan närstående ha 
många funderingar, som till exempel Hur ska jag klara  
ekonomin? eller Hur ska mina barn klara sig utan sin pappa?

Reflektera över
1. Vilka rutiner finns för att ge närstående stöd?

2. Behöver något förbättras? Vad? Hur?

3. Vilka tankar och känslor väcker mötet med närstående hos dig?

FOTO: PETER LAVESSON

”Vi måste ju prata lite grann  
med varandra ... om oss och  
hur vi ska ha det ...”
   Närstående
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Barn som närstående
Att se sin förälder vara svårt sjuk och döende kan bland annat 
skapa oro, rädsla, ilska och sorg. Precis som vuxna uttrycker barn 
känslor på olika sätt. Det är viktigt att barn blir lyssnade på, får 
stöd att hantera sina känslor och görs delaktiga i det som händer 
i familjen.

Reflektera över
1. Vilken rutin har ni

på din arbetsplats för att 
fråga om det finns barn
i familjen?

Hälso- och 
sjukvårdslagen § 2 g 
(1982:763) 
Gäller från 1 januari 2010

Hälso- och sjukvården ska 
särskilt beakta ett barns 
behov av information, råd 
och stöd om barnets  
förälder eller någon annan 
vuxen som barnet varaktigt 
bor tillsammans med

1. har en psykisk störning 
eller en psykisk   
funktionsnedsättning,

2. har en allvarlig fysisk 
sjukdom eller skada, 
eller

3. är missbrukare av 
alkohol eller annat  
beroendeframkallande 
medel.

Detsamma gäller om 
barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans 
med oväntat avlider.

KÄLLA: BARN SOM ANHÖRIGA,  
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN



”Du har betydelse för att du är du. Du har 
betydelse till det sista ögonblicket i ditt 
liv, och vi ska göra allt vi kan, inte bara 
för att hjälpa dig att dö fridfullt, utan 
också för att leva ditt liv tills du dör.”

Dame Cicely Saunders
Den moderna hospicerörelsens grundare

Det här materialet riktar sig till all personal som arbetar med allmän 
palliativ vård. Här berörs frågor kring bemötande, hur olika professioner 
kan samarbeta för att skapa ett bättre omhändertagande och stöd till 
svårt sjuka patienter och närstående. 

I materialet finns reflektionsfrågor som arbetsgruppen kan diskutera för 
att utveckla den palliativa vården på arbetsplatsen.

Fråga din chef om hur du kan få tillgång till webbutbildningen i allmän 
palliativ vård.

Läs mer om webbutbildningen i allmän palliativ vård på:
www.cancercentrum.se/vast/palliativ-vard/webbutbildning
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