
Lathund för sjuksköterskor 

Svenska palliativregistret - 
för fortsatt utveckling av  
vården i livets slutskede 

Sjuksköterskas roll i den palliativa vården kan se 
olika ut beroende på var man arbetar.  
Det kan handla om allt ifrån palliativa  
vårdinsatser till ett helhetsansvar för  
omvårdnaden tillsammans med andra  
professioner i teamet.  
Sjuksköterskan blir ofta ”spindeln” för att hålla 
ihop vården och tillsammans med teamet  
upprätta en vårdplan. 

De flesta patienter idag vårdas i den allmänna 
palliativa vården och ofta med stöd från den  
specialiserade palliativa vården beroende på 
vilka rutiner som finns där man arbetar.  
Som sjuksköterska är det viktigt att känna till vilka  
rutiner och hjälp som finns och utnyttja denna 
hjälp för bästa möjliga resultat.                                  

Sjuksköterskans ansvar 

 

Identifiera omvårdnadsbehoven tillsammans med 
patienten och/eller närstående med syfte att  
patienten ska leva med största möjliga  
välbefinnande och tillgodose fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella/andliga behov.  
Efterhör var /hur patienten vill vårdas och vilken 
hjälp som går att få i hemmet. 

 
Värdera olika symtom såsom smärta, illamående, 
andningsbesvär, oro/ångest, nutrition och andra 
symtom som är till besvär för patienten. Använd  
skattningsinstrument.  
Idag finns ett flertal olika skattningsskalor att  
använda (se vårdprogram, Socialstyrelsens  
nationella kunskapsstöd, Svenska  
palliativregistrets kunskapsstöd och  
nationell vårdplan för palliativ vård.) 
 
Riskbedömningar avseende trycksårsutveckling, 
munhälsa. 
 
I samråd med patient och paramedicinsk  
personal värdera hjälpmedelsbehovet 
 
 
 

Sjuksköterskans ansvar forts. 

 

Identifiera patientens/närståendes kulturella/
existentiella behov och önskningar som kommer 
att påverka vården och omhändertagandet efter 
döden. 

 

En viktig del av sjuksköterskans ansvar är också 
att identifiera de närståendes behov och  
önskningar av samtal, stöd och avlastning.  
Efterhör om de närstående har fått information 
angående närståendepenning. 

 

Som sjuksköterska har Du en viktig roll att göra 
en bedömning när det gäller vak.  
Det är bra att göra detta i samråd med de  
närstående för att det ska bli så optimalt som 
möjligt. 

 

För också ett samtal om var patienten vill vårdas 
och vilka förutsättningar som finns. 

 

 
 

Sjuksköterskans ansvar forts. 

 

Tel:       0480—41 80 40   

E-post:      info@palliativregistret.se 

Hemsida:   www.palliativregistret.se 
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Att arbeta strukturerat med palliativ vård leder till 

ökad kvalité för både patient och dess  

närstående.  

Som hjälpmedel kan Du använda Dig av en  

standardiserad vårdplan, symtom och  

skattningsinstrument, NVP (Nationell vårdplan för 

palliativ vård), de 6 S:n som kan ge hjälp att  

arbeta personcentrerat, IPOS (Integrated Patient 

care Outcome Scale), VAS/NRS, Abbey Pain 

Scale, SÖS-stickan m.fl  

Efter dödsfallet registrera i Svenska  

palliativregistret. 

Informera om möjligheten till att svara på en  

närståendeenkät (se Svenska palliativregistrets 

hemsida). 

Ett strukturerat arbetssätt 


