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ARBETSGRUPP

Vårdetisk arbetsgrupp

Vasa centralsjukhus
överläkare Bodil Eriksén-Neuman,    infektionssjukdomar, ordf.
chef för medicinska klinikgruppen Maija Räsänen lungsjukdomar
överläkare Simo-Pekka Koivisto   intensivvård
överskötare Bodil Mannevaara   operativa resultatenheten             
avdelningsskötare Inger Lähdesmäki  intensivvård
patientombudsman, sjukskötare Pia Björkman gynekologi, sekreterare
sjukhusteolog Markku Nieminen   teologi

 
Primärhälsovården
överläkare Markku Sirviö    Vasa hälsovårdscentral

Den första vårdetiska arbetsgruppen tillsattes i augusti 2002, och fick till uppgift 
att bl.a. att utarbeta normer för vård i livets slutskede samt skriftliga råd därför. 
Uppgiften har upplevts som mycket viktig och krävande.

Som bas för sitt arbete har gruppen tagit del av nationella och internationella 
föreskrifter och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts rekommendationer. 
Uppdatering har gjorts år 2012 utgående från nya nationella rekommendationer 
angående DNR (Do Not Resuscitate) förfarandet.

Vår målsättning är, att rekommendationerna utgör en vid bas för en trygg utveckling 
av sättet att ta sig an vården i livets slutskede.Vi önskar även att föreskrifterna ger 
upphov till diskussion, så att  olika verksamhetspunkter kan komplettera dem och 
vid behov göra dem mer detaljerade, som stöd för den egna verksamheten.
Medlemmarna i gruppen har varit mycket aktiva, diskussionen har varit livlig och 
tankar har utbytts om svåra saker och de har bearbetats ur olika synvinklar.

Ett stort tack till er, alla gruppens medlemmar samt professor Juhani Koistinen 
som klarlagt begreppen beträffande hjärtåterupplivning. 

Vasa 12.09. 2012

Bodil Eriksén-Neuman
ordförande
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FÖRORD

Medicinsk vetenskap och sjukvård är inte enbart att heroiskt rädda patientens liv 
och bota sjukdom. Denna syn på den medicinska vetenskapen är alldeles för smal 
och begränsad. Ofta uppkommer situationer då ”inget mer kan göras”, men även då 
kan man ännu göra mycket. Om det inte längre är möjligt att bota sjukdomen kan 
man lindra lidandet och trösta patienten. Att bota kräver sakkunskap, men även 
högklassig terminalvård och god vård i livets slutskede förutsätter ett mångsidigt 
kunnande. I dessa situationer behövs förutom rätt sakkunskap, rätt inställning 
och rätta värden ett enhetligt sätt att fungera samt en enhetlig terminologi, vilka 
är bekanta för alla och enligt vilka alla handlar.

Den vårdetiska arbetsgruppen vid Vasa centralsjukhus har gjort ett förtjänstfullt 
arbete, då den har uppdaterat de år 2007 gjorda rekommendationerna för Vård i 
livets slutskede. Ett stort tack för det! Alla, som arbetar i patientvården bör bekanta 
sig med dessa rekommendationer, så att patientens vård även i livets slutskede är 
av god kvalitet och att patientens liv är så fritt som möjligt från onödigt lidande, 
oro och rädsla. Samhällets och människornas värden syns i bemötandet av döende. 
Förr eller senare står var och en av oss inför detta skede i livet. Hur önskar du själv 
bli bemött då?

Auvo Rauhala
chefsöverläkare
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REKOMMENDATIONER FÖR VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Definition av vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede innebär att den obotligt sjuka eller döende människan får 
en aktiv helhetsvård. Det väsentliga är att lindra smärta och andra symtom och att 
beakta psykiska och sociala problem samt livsåskådningsfrågor.

Övergången till vård i livets slutskede föregås av ett medicinskt beslut, som grundar 
sig på samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vården bör diskuteras med patienten 
och om det är möjligt fatta beslut i samråd med patienten. Anhöriga informeras 
om beslutet och läkaren dokumenterar det i patientjournalen.

Patienten har rätt 

> Att få rätt information om sin sjukdom, att inte inges falskt hopp och att försäkras 
om att inte bli övergiven.
> Att få leva i en omgivning, som är anpassad till patientens behov och där det finns  
människor, som inger trygghet.
> Att kunna bevara sin självständighet, men också att kunna överlämna sig till 
andra och få hjälp.
> Att få leva som en medlem av sin familj/släkt.
> Att bevara kontakten med de samfund han/hon hör till.
> Att ha möjlighet till relationer eller till att dra sig undan och vara ensam för att 
försonas med den förestående döden. 
> Att få möta (ge uttryck för) sitt lidande utan att det förringas eller överdrivs.
> Att få sörja sin egen död.
> Patientens trosinriktning bör respekteras och han/hon har rätt till andligt stöd 
och till att utöva sin tro enligt sin religion.

Vad är vård i livets slutskede?

I vården i livets slutskede betonas, oberoende av diagnos, god grundvård, 
smärtlindring, andligt välbefinnande, stöd åt familjen och andra närstående. Man 
avstår från onödiga behandlingar och diagnostiska åtgärder och man strävar till att 
inte förlänga dödsprocessen.

Vården i livets slutskede hör huvudsakligen till primärhälsovårdens ansvar. Den 
ges på hälsovårdscentralens bäddavdelning, annan vårdplats eller i patientens hem. 
Målet är att med så enkla åtgärder som möjligt kunna lindra patientens symtom. 
Om patienten ändå har svåra symtom kan man vid behov med diagnostiska metoder 
och laboratorieprov söka     orsaken till symtomet och om möjligt behandla det. 
I undantagsfall kan det vara nödvändigt att konsultera specialsjukvården för att 
kunna lindra svåra symtom. 

Nedan finns en lista på vad man kan göra för att lindra patientens symtom. Vården 
i livets slutskede omfattar en tidsperiod, då patientens hälsa kan variera från att 
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patienten själv klarar sig hemma till att patienten är medvetslös. Åtgärdernas 
meningsfullhet skall alltid övervägas med beaktande av patientens hälsa och 
kvarstående livstid.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande noteras och åtgärdas  

Behandling av smärta och smärtsamma symtom
> Behandling av smärta med mediciner.
> Kirurgisk fixering av en patologisk fraktur.
> Smärtstrålbehandling om smärtan inte kan lindras med mediciner.
> Konsultation av smärtpolikliniken.
> Fysioterapi.

Andnöd och andra symtom från luftvägarna
> Pleurapunktion vid svår andnöd.
> Strålbehandling av en tumör, som försvårar andningen.
> Behandling med mediciner: morfin, kortison, lugnande mediciner, diuretika, 
astmamediciner osv.

Illamående och uppkastningar
> Behandling av orsaken, t.ex. behandling av hyperkalsemi, behandling av 
hjärnmetastaser med kortison, behandling av förstoppning, kontroll av 
medicineringen.
> Symtomatisk behandling med mediciner: mediciner mot illamående, kortison, 
anxiolytika, neuroleptika.

Ascites
> Ascitespunktion.
Obs! punktionerna gör att patienten snabbare blir uttorkad och bara så mycket 
vätska som är nödvändigt för att lindra patientens symptom tas bort.

Problem med tarmfunktionen
> Effektiv behandling av förstoppning med laxermedel (laxermedel, som gör att 
tarmens innehåll ökar är kontraindicerade åt en döende patient, som inte rör på 
sig).
> Ett distalt stopp i tarmen kan vid behov lindras med t.ex. strålbehandling av 
tumören eller genom att man gör en stomi.
> En förträngning av matstrupen kan åtgärdas med strålbehandling eller med en 
kirurgisk stent.
> Då patienten har stopp på flera ställen i tarmen eller vid t.ex. peritonealcancer 
och det inte är möjligt att få tarmen att fungera kan smärtorna behandlas med 
stora doser opiater, som paralyserar tarmen.

Uttorkning och trötthet
> Hb skall vara tillräckligt högt om patienten kan röra på sig och inte har massiva 
blödningar.
> Behandling med mediciner, t.ex. kortison, progestin.
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Omgivning
> Man strävar till att ordna ett enskilt rum åt patienten.
> Anhöriga ges möjlighet att vara tillsammans med patienten.
> Vården i livets slutskede kan också förverkligas i hemmet med stöd av 
hemsjukvården eller “hemsjukhuset”.

Psykiskt välbefinnande
> Att lyssna, att diskutera.
> Att vara lyhörd för symtom som t.ex. ångest, depression, psykos eller delirium.
> Behandla med mediciner (anxiolytika, antidepressiva, neuroleptika).
> Att konsultera  psykiatrisk sakkunskap.

Till vård i livets slutskede hör inte
> Återupplivning.
> Medicinsk behandling för att lösa upp en infarkt.
> Cytostatikabehandling.
> Kontrollundersökningar.
> I.v.-vätskebehandling eller antibiotikabehandling. Sådana ges endast om de kan 
underlätta patientens symtom.

Andligt stöd till patient och anhöriga

Psykosocialt stöd

Det psykosociala stödet till patienter i livets slutskede grundar sig på kunskap om 
allmänmänskliga psykiska krisreaktioner och social växelverkan, samt beaktande 
av dessa faktorer i patientvården. Vidareutbildning och arbetshandledning för 
personalen är här av stor betydelse.

I livets slutskede kan patienten uppleva depression, rädsla, hopplöshet, hat och 
allmän ångest. Patienten kan förbryllas av förändringar i det egna utseendet, känna 
ångest över det krympande livsutrymmet, känna skam för minskad självkontroll 
och uppleva att mänskovärdet kränks. Patientens och anhörigas bearbetning av 
förlusterna framskrider ofta enligt olika tidtabell, vilket kan öka patientens känsla 
av att bli lämnad ensam.

Grunden för det psykosociala stödet i livets slutskede är en vårdrelation som 
bygger på  ömsesidighet och kontinuitet. Grundelementen i en god vårdrelation 
är omsorg, omtanke, trygghet, öppenhet och ärlighet. Anhöriga, som får stöd av 
vårdpersonalen, kan utgöra en viktig tilläggsresurs i vården.

Stöd i livsåskådningsfrågor

Den annalkande döden kan lyfta fram livsåskådnings- och existensiella frågor 
inom patienten. Dessa frågor  gäller livets och lidandets mening, livet efter döden 
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och eventuella skuldkänslor.
Livsåskådningsfrågor handlar om öppenhet och beredskap att genom samtal 
ta del av patientens existentiella frågor, oberoende av trosinriktning eller 
religionstillhörighet. 
Sjukhusprästen är sakkunnig i livsåskådningsfrågor och andliga frågor. 
Vårdpersonalen är i en nyckelställning när det gäller att förmedla kontakten mellan 
patient och sjukhuspräst eller  representant för patientens eget trossamfund. 

När döden har inträtt

När patienten har dött ges anhöriga möjlighet att i lugn och ro ta avsked.
Respekt för den avlidna och stöd till sörjande anhöriga hör till god vård i livets 
slutskede. Sorgen är ingen sjukdom utan en naturlig reaktion på en närståendes 
död. Att möta en sörjande anhörig kräver tid och förmåga att leva sig in i den 
sörjandes livssituation, samt beredskap att genom samtal dela de känslor det 
inträffade gett upphov till.
Att hålla en sorgeandakt (se psalmbokens bilaga “andakt vid en nära anhörigs 
död”) kan på ett bra sätt strukturera avskedstagandet från den avlidna. 
Överlämnandet av den avlidnes tillhörigheter till  anhöriga bör ske på ett finkänsligt 
sätt. 

Kontaktuppgifter

I problematiska vårdbeslut lönar det sig att konsultera den egna hälsocentralläkaren 
som  i allmänhet känner till patientens helhetssituation och funktionsförmåga. 

Före man skickar en patient i livets slutskede till specialsjukvård, rekommenderas 
att ifrågavarande specialläkare inom ifrågavarande område konsulteras per telefon 
angående den planerade åtgärdens förnuftighet och förverklingsmöjligheter.

> Smärtpolikliniken       tel. 323 1321
> Onkologiska polikliniken    tel. 323 2910
> Hematologiska avdelningen    tel. 323 2742
> Inremedicinska bakdejouren    tel. 85-2617 tai  7921
> Intensivvårdsavdelningens dejourerande anestesiläkare  tel. 85-1403 tai 7910
> Onkologiska dejourens nummer fås från avdelningen
> Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken, läkare  tel. 323 2254



10

Vård i livets slutskede

Lagstiftning angående patientens självbestämmanderätt och vårdvilja

Patientens självbestämmanderätt och vårdvilja                            

Lagen om patientens ställning och rättigheter framhåller patientens rätt att 
bestämma om sin vård, och även att vägra genomgå vårdåtgärder. Samtal om 
sjukdomsprognosen med en döende patient undviker man gärna. Det är läkarens 
plikt att ärligt och öppet berätta om sjukdomen, om de behandlingsalternativ, 
som står till förfogande och om sjukdomens prognos. Det är bra om läkaren 
under vårdperioden fått en uppfattning om patientens värdegrund och önskemål. 
Läkarens yrkeserfarenhet inverkar på bemötandet av en döende patient. Förmåga 
till god kommunikation är mycket viktig.

De anteckningar som görs i patientjournalen, bör i tillräcklig omfattning klargöra 
sjukdomens art, vilken behandling som valts och grunderna och motiven till gjorda 
beslut (SHM förordning 99/2001). Om patienten vägrar att genomgå undersökningar 
eller ta emot behandling, antecknas det i journalen  på ett tillförlitligt bekräftat sätt 
(§18,3 mom.). Om patienten önskar uttrycka sin vilja beträffande vården framöver 
skrivs en klar, entydig text i journalen, som patienten undertecknar. Alternativt 
kan ett dokument, som uttrycker patientens önskan bifogas till journalen. I 
patientjournalen antecknas, att patienten givits en tillräcklig utredning om 
effekterna av att gå in för de önskemål han/hon uttryckt (§ 18, 4 mom.). Ändring 
av vårdviljan i patientjournalen  görs enligt vad som tillämpas vid korrigering av 
fel enligt § 20, dvs. så att såväl den ursprungliga texten som rättelsen är läsbar. 
Ur anteckningen bör framgå vem som utfört korrigeringen, tidpunkten för 
korrigeringen och grundorsaken därtill.  

Vid akuta livshotande situationer har patienten mera sällan möjlighet till 
självbestämmande. Även då eftersträvar läkaren och vårdteamet att verka enligt 
patientens sannolika önskan. Vårdbesluten görs utgående från den primära 
målsättningen  att förbättra patientens situation. Om patienten inte själv kan 
uttrycka sin vilja, kan läkaren få uppgifter om patientens värdegrund och önskemål 
av närstående. Läkarens uppgift är att skapa en förtroendeingivande relation till de 
anhöriga genom ärlig och öppen kommunikation. Information om dålig prognos 
och begränsningar i vården bör ges i så  tidigt skede som möjligt.

Kommunikation med patientens närstående

Diskussion med patientens närstående förs helst i en lugn miljö utan brådska. De 
tillfrågas inte om lov angående begränsningar av behandlingarna eller avslutande 
av vården. Målsättningen är att klargöra patientens egna sannolika önskemål. 
De anhörigas/närståendes uppgift är att ge läkaren information om patientens 
livsåskådning och eventuella önskningar. Läkarens uppgift är att berätta för de 
anhöriga/närstående vad man kan uppnå med medicinsk behandling. Anhöriga 
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informeras om, vilka tecken hos patienten som är positiva och vilka som tyder på 
dålig prognos. Så snart det är möjligt strävar man till att kunna bedöma prognosen 
tidsmässigt. Att berätta om behandlingsåtgärder och undersökningsresultat hör 
primärt till läkarens uppgifter. Vid arbetspunkterna bör finnas regler för, vilken 
information läkaren står för och vilken som ankommer på sjukskötarna.
Kommunikationen bör vara konsekvent. Därför är det viktigt för den personal, 
som talar med de anhöriga/närstående att veta vad som tidigare diskuterats med 
dem. Innehållet i diskussionen bör antecknas i sjukberättelsen eller vårdrapporten. 
Vårdmål och -linjer bör antecknas systematiskt och klart, så att alla, som deltar i 
vården talar och fungerar på samma sätt.  Anhöriga ges möjlighet att berätta om 
sin  uppfattning om den aktuella situationen. När vårdmålen och linjerna gjorts 
klara minskar riskerna för ovissheter eller tolkningsmöjligheter. Om möjligt 
anordnas gemensamma diskussionstillfällen med de anhöriga och vårdteamet.

Vårdteamet och dödens inträdande

Läkarens och vårdarens egen personlighet påverkar vårt sätt att möta en patient i 
livets slutskede. Det sätt vi då agerar på och de därvid gjorda besluten, påverkas av 
vår egen uppfattning och relation till döden. Erfarenhet och kompetens förbättrar 
förmågan
att adekvat genomföra situationen. Genom att studera och träna sin 
kommunikations-förmåga kan färdigheterna uppnås tidigare. Det är viktigt att 
diskutera frågor angående mötet med döden i arbetsenheten, och att göra upp 
gemensamma riktlinjer, beträffande beslutsfattande, information och anteckningar 
i patientjournalen.
Ett enigt, välinformerat vårdteam är en förutsättning för god vård även i livets 
slutskede. Det minskar ångestkänslorna hos såväl patient, närstående/anhöriga, 
som personal.
     

Rekommendationer för handläggning av situationen och  
dokumentation i patientjournalen

Läkarvetenskapen har genomgått en utveckling, som gör det möjligt att behandla 
allt svårare sjukdomar. En konsekvens därav är, att slutskedet vid vården av 
obotliga  sjukdomar förlängs. Det är då inte frågan om en tillfällig, behandlingsbar 
komplikation, utan ett sjukdomstillstånd, som ej kan botas, och som oundvikligt 
leder till patientens död.

I en sådan situation talar vårdande läkare med patienten. Enligt patientens val 
kan också en närstående/anhörig och patientens egenvårdare vara närvarande. 
Vårdande läkare informerar om de medicinska fakta som lett till patientens 
situation, och som utgör underlag för samtalet.  Patienten tillfrågas, om han/hon 
har en vårdvilja och om patienten eller den närstående har önskemål angående 
den fortsatta vården. Man försöker finna samförstånd och en överensstämmande 
syn på fortsatt vårdlinje. I det fall meningsskiljaktigheter kvarstår, kan hjälp av 
utomstående vara avgörande. Vid behov kan en specialläkare, som företräder en 
annan medicinsk specialitet eller patientens egenläkare konsulteras. Det är dock 
den vårdande läkaren, som gör vårdbeslutet.
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I det fall patientens tillstånd inte möjliggör kommunikation, inhämtas uppgifter 
från närstående (om möjligt av patienten utsedd person). Man eftersträvar att få 
information om patientens önskan  angående vården i livets slutskede.

Under samtalet  kommer man överens om, att avstå från vårdåtgärder, som 
förlänger patientens lidande. Vården avslutas inte, men den inriktas på lindring 
av smärta och övriga symptom. Vårdteamet informeras om hur samtalet utfallit 
och om den överenskomna vårdlinjen. Resultatet av diskussionen antecknas i 
sjukberättelsen.
Noggranna anteckningar angående den fortsatta vården görs, när patienten 
överförs till en annan avdelning eller ett annat sjukhus eller vårdinrättning.

Det är önskvärt att patienten vårdas i en miljö, där också närstående kan vara 
med och få stöd i att möta den annalkande döden. Patient och anhöriga/
närstående informeras om möjligheten att få stöd av socialarbetare, psykolog, 
allmänsjukhuspsykiater och själavårdare.

Särskilt viktigt är det, att den vård som ges är i samklang med gjorda beslut.
Bedömningen och vårdbesluten görs på medicinska grunder när 
orsakssammanhangen och diagnosen klarlagts.

Besluten kan gälla att inte återuppliva patienten eller att begränsa vården till god 
grundvård.

1 . ÅTERUPPLIVAS EJ/DNR (Do Not Resuscitate)
 
Beslutet innefattar att hjärtåterupplivning (resuskitation) inte företas. 
övrig vård och behandling fortsätter. Beslut med motiveringar och patientens/
anhörigas åsikt antecknas i patientens journal på specialområdets blad. Läkaren 
bekräftar texten med sitt namn.
Återupplivas ej/DNR (Do Not Resuscitate) antecknas i vårdplanen. Symboler bör 
inte användas.

            
Beslutet kan vid behov efter ny bedömning omvärderas och ändras.  
Samtliga av saken berörda, såväl personal som närstående informeras utan dröjsmål. 
Beslutet, jämte motiveringar därför antecknas noggrant i patientjournalen. 
Anteckningen undertecknas av de(n) läkare, som tagit beslutet.
 

2.  GOD GRUNDVÅRD

Beslutet innefattar att patientens obotliga sjukdom nått det stadium, då  annan 
behandling än god grundvård enbart förlänger patientens lidande. Genom samtal 
med patienten och de närstående eftersträvas samförstånd.
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Beslutet att övergå till god grundvård och de medicinska fakta det baserar sig på, 
noteras noggrant i patientjournalen inklusive motiveringar. De läkare, som deltagit 
i beslutet namnges i texten. Den läkare, som dikterar, undertecknar texten.

Av anteckningen bör framgå vilka åtgärder som ej företas (t.ex. ej återupplivning, 
ej respiratorvård, ej blodtryckshöjande behandling, ej dialysvård). Även 
ställningstagande till t.ex. enteral- eller parenteral nutrition, insulin-behandling, 
antibiotika, hjärtarytmimedicinering är att rekommendera.
 
Vården inriktas på att lindra patientens lidande genom att åtgärda orsak till 
smärta, eller om det inte lyckas, tillföra smärtbehandling i tillräcklig grad. God 
symptomrelaterad vård fortsättes.

GOD GRUNDVÅRD antecknas i vårdplanen.

Undvik att flytta patienten. Målsättningen är att ge möjlighet till lugn tillvaro 
tillsammans med anhöriga/närstående och god behandling av smärta och ångest. 
Vårdpersonalens roll är viktig för att skapa en rofylld, trygg atmosfär.
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