
Att tänka på ...
CHECKLISTA PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Medicinsk bedömning att det är aktuellt 
med palliativ vård i livets slutskede.

Brytpunktssamtal med patient och/eller 
närstående genomförs av ansvarig läkare.
Ansvarig sjuksköterskas/undersköterskas 
närvaro är värdefull. 

Ställningstagande till HLR av ansvarig 
läkare.

Dokumentation i Melior.

Vårdplanering – var vill patienten vårdas? 

Samtalsstöd med kurator och/eller sjuk-
huskyrka erbjuds patient och närstående. 

Sätt ut läkemedel, inklusive dropp och 
sondnäring, som inte är symtomlindrande.  

Ordinera vidbehovsläkemedel mot 
andnöd, förvirring, illamående, rosslingar, 
smärta och ångest. 

Omvårdnadsplan upprättas.

Närståendepenning – informera om  
möjligheter och ansökan.

Närstående uppdateras fortlöpande  
genom informationssamtal.

Skriftlig information lämnas till  
närstående, exempelvis ”Livets sista tid”.

Efterlevandesamtal – planera och avsätt tid.

Registrera i Svenska palliativregistret.

Efter dödsfallet:

Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. För ytterligare information  
se Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede, www.rccvast.se



Omvårdnad
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Skattning minst var 4:e timme av  
smärta, andningsbesvär, illamående  
samt oro och ångest enligt VAS.

Åtgärda eventuella symtom och utvärdera. 

Bedömning av munhälsa enligt ROAG.

Borsta tänder/protes med mjuk tand-
borste 1-2 ggr/dygn samt torka ur hela 
munhålan med skumgummitork. 

Smörj munhålan med fuktbevarande 
gel eller spraya med vatten och matolja 
blandat i en pumpflaska minst 2 gånger  
i timman. 

Lindra ev. törst genom att droppa lite  
vatten i mungipan med hjälp av ett sugrör. 

Undvik vändschema under livets sista 
timmar om patienten ligger lugnt och 
behagligt.

Tryckavlastande madrass bör användas.

Urinretention eller förstoppning bör  
uteslutas och åtgärdas, vid oro och  
rastlöshet.

Ställningstagande till KAD för att hålla 
patienten ren och torr.

Tillsyn

Munvård

Hudvård och trycksår

Elimination

Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande. För ytterligare information  
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Symtomlindring
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Andnöd 

• I första hand inj. Morfin 10 mg/ml 2,5–5 mg  
(0,25–0,5 ml) sc v.b. och i andra hand  
inj. Midazolam (Dormicum) 5 mg/ml 
1–2,5 mg (0,2–0,5 ml) sc v.b. 

• Inj. Furosemid (Furix) 10 mg/ml 20–40 mg 
(2–4 ml) iv kan ges vid hjärtsviktsorsakad 
andnöd. 

Förvirring 
• I första hand inj. Haloperidol (Haldol)  

1–2mg(0,2–0,4ml) sc 1–2 gånger per dygn

Illamående 
• Inj. Haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1mg  

(0,2 ml) sc v.b. 

Rosslande andning 
• Inj. Glykopyrron (Robinul)  

0,2 mg/ml 0,2 mg (1 ml) sc.  

Smärta (opiatnaiva) 
• Inj. Morfin 10 mg/ml 2,5–5 mg (0,25–0,5 ml) 

sc v.b.. Justera dosen efter ålder, låg dos till 
äldre på grund av sämre njurfunktion. 

Smärta (stående opiatmedicinering)
• Ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen inj. 

Morfin sc v.b. Obs! att olika opiater inte är 
dosekvivalenta och att 10 mg morfin po 
motsvarar ca 2-5 mg sc/iv, beroende av  
individens förstapassageeffekt. 

Ångest 
• Inj. Midazolam (Dormicum) 5 mg/ml  

1–2,5 mg (0,2–0,5 ml) sc v.b. 
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