
 
 

Palliativ vård i Älvsbyns Kommun 
 

Vad är palliativ vård 

Eller vård vid livets slut. Syftar till att förbättra livskvaliteten hos individer som drabbats av 
sjukdom som inte går att bota och som är livshotande och stötta både individen och dennes 
anhöriga när de drabbas av problem i den uppkomna situationen. 
 
• Målet är att: 
• Att individen och dennes närstående är informerade 
• Lindra smärta och andra symtom 
• Individen är ordinerad läkemedel vid behov 
• Erbjuda stöd och hjälp för individen för att kunna leva så aktivt som möjligt 
• Individen vårdas där denne vill dö och att inte behöva dö ensam 
• Att samordna psykologiska och andliga aspekter i vården 
• Att erbjuda stöd och hjälp genom teamarbete till individen och dennes familj 
• Att erbjuda undersökningar som kan vara nödvändiga för att öka förståelsen och underlätta 
behandlingen av plågsamma symtom och komplikationer 

 

Den palliativa vårdens innehåll 

Behandlingens innehåll syftar till att utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och Världshälsoorganisa-
tionens definition lyfta fram de åtgärder som efter behov ska komma den sjuke till del i livets 
slutskede. 
 
Dessa är: 
• Behovsanpassade insatser av ett team med läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal med basal 
kompetens i palliativ vård med tillgänglighet dygnet runt oavsett var och av vem man vårdas  

• Kommunikation med patient och närstående om vårdens inriktning och mål vid övergång till palliativ vård 
i livets slutskede  

• Smärtanalys och farmakologisk smärtbehandling  
• Smärtblockad  
• Farmakologisk behandling av illamående i livets slutskede  
• Farmakologisk behandling av förvirringstillstånd i livets slutskede  
• Behandling med morfin vid andnöd i livets slutskede  
• Farmakologisk behandling av ångest i livets slutskede  
• Möjlighet till närvaro av vårdpersonal vid ångest i livets slutskede  
• Samordnad vårdplanering och dokumentation  
• Växelvård på slutenvårdsenhet eller särskilt boende/korttidsplats  
• Palliativt kompetensstöd till berörda vårdgivare  
• Behovsanpassade insatser av ett multiprofessionellt team tillgängligt dygnet runt med specialiserad 
kompetens för patienter med komplexa behov (www.palliativ.se) 

 

Kvalitetsregister 

Kvalitetsregistret ger information hur enskilda individer behandlats. Informationen 
sammanställs och ger enskilda vårdgivare möjlighet att jämföra sig med riksgenomsnittet och 
det är även ett underlag för att kunna analysera internt och vid behov göra kvalitetsför-
bättrande åtgärder. Ett av det viktigaste målet är att utjämna skillnader i den svenska hälso- 
och sjukvården. 
 


