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20.  Riktlinjer för vård i livet slut 
 

Kvalitetskriterier för bra vård i livets slutskede1 

 Att den äldre har rätt till en god livskvalitet den sista tiden i livet  

 Att den äldre får en värdig död  

 Att den äldre får välja var han/hon vill vårdas och dö  

 Att den äldre inte ska behöva dö ensam  

 Att det finns forum där vårdpersonalen vid behov kan reflektera och diskutera kring  

      vården av döende  

 Att det finns riktlinjer för vård och omsorg i livets slutskede  

 

Vård i livets absoluta slutskede ska präglas av medmänsklighet, omvårdnad, smärt- och 

ångestlindring. Den äldres kulturella bakgrund och livsåskådningsfrågor spelar stor roll för hur vården 

utformas, det gäller inte minst vid vården av döende. 

Den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar. 

 

Symtomkontroll 

De fysiska behoven och funktionerna förändras under dödsprocessen. Det är viktigt att ansvarig 

sjuksköterska följer förloppet och är den som handleder övrig personal.    

Omvårdnaden bör bl.a. inriktas på: 

 fri från smärta 

 fri från andningsbesvär 

 fri från ångest och oro 

 fri från sår och andra hudbesvär 

 

Välbefinnandet är viktigt för den kroppsliga omvårdnaden. En god personlig hygien inklusive 

munvård ökar välbefinnandet hos den som vårdas. Den medicinska behandlingen bör i första hand 

vara inriktad på att lindra symtom och omvårdnaden ska planeras därefter. Bristande symtomkontroll 

får sekundära effekter av psykologiska, social och existentiell karaktär. 

 

Det viktigaste när det gäller den psykologiska omvårdnaden är vårdpersonalens förmåga att skapa 

trygghet, närhet och en öppen kommunikation med vårdtagaren. Att kunna se vårdtagarens olika 

behov (biologiska, psykologiska, sociala och andliga) kräver förmåga till helhetssyn hos dem som 

vårdar och är en förutsättning för en bra omvårdnad. 

 

När det gäller vård i livets slutskede och omhändertagande av den döde är det av stor betydelse att de 

som vårdar känner till personens andliga behov och tro. Om den döende uttrycker behov av kontakt 

med någon person ex. själaförsörjare så ingår det i vårdpersonalens skyldighet att förmedla sådan 

kontakt. För våra invandrare som kommer från andra kulturer och religioner är det mycket viktigt att 

de som är inblandade i vården och omsorgen har en god kunskap om detta och att omvårdnaden sker 

med hänsyn och respekt för den enskilde individens trosföreställning. 
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Stöd för närstående 

När det gäller de sociala behoven är kanske stödet från de närstående viktigaste. Att 

närstående stimuleras till en öppen och trygg relation under den sista tiden har betydelse både för den 

döende och för de närståendes kommande sorgearbete. Att underlätta för och stödja den som är 

närstående är en viktig del av vårdpersonalens arbete. 

 

Teamarbete  

För att kunna vårda en döende och stödja närstående på bästa sätt måste vårdpersonalen bearbeta 

sina egna känslor så att de vågar prata om döden och se en närstående som självklar teammedlem. 

Personal måste få stöd på olika sätt t.ex. genom fortlöpande samtal och reflektion på arbetsplatsen.2 

 

Kommunikation och relation 

Den fjärde hörnstenen kommunikation och relation syftar till god kontakt inbördes och i förhållande 

till den sjuke och dennes närstående. Möjligheter att hantera svåra symtom och avvikande beteende i 

slutstadiet av en sjukdom ställer stora krav på kommunikation, kunskaper om individens livsberättelse 

och dokumentation.3,4 

 

 
 

 

 
 

_____________________________ 

1 www.bravard.nu  BraVå, Bra vård för äldre 

2 SOU 2001: Döden angår oss alla – Värdig vård i livets slut. Delbetänkande från kommittén 

  om vård i livets slut 

3  Nationella kvalitetsindikatorer Vården och omsorgen av äldre, Socialstyrelsen 2009 

4   Svensk Demenscentrum www.demenscentrum.se 
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