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går mot sitt slut 
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Att vara nära den som snart ska dö kan kännas svårt. Vad är det som sker? Hur ska jag göra? 
Vad ska jag säga? När frågor om sjukdom, diagnos, behandling och prognos är besvarade och 
livets slut närmar sig kommer fler frågor. För många är frågorna nya - att vara så nära en 
döende människa känns ovant, ibland lite skrämmande.                        
På några sidor försöker vi ge svar på frågor vi ofta fått. Vi som arbetar med palliativ vård - 
lindrande vård till obotligt sjuka - har varit med många gånger förr. Vi vet vad som är vanligt. 
Men vi vet också att varje dödsfall är unikt. 

Vad händer i kroppen i livets slut? 

Naturligtvis beror det på personens ålder och sjukdom. Hela kroppen påverkas av 
döendeprocessen. Vid hjärtsjukdom på grund av problem att upprätthålla blodcirkulationen, 
vid lungsjukdom på grund av problem att ta upp syre och andas ut överskott av koldioxid, vid 
cancersjukdom på grund av gifter som produceras av cancercellerna. Dessa gifter 
(cancertoxiner) påverkar kroppens friska celler för att kroppen ska ge plats och näring till 
cancercellerna. När sjukdomen leder till döden beror det på att gifteffekten till slut gör att 
alla friska system i kroppen skadas. Vid neurologisk sjukdom kan den nedsatta nervkontrollen 
av olika organ försvagas, vilket leder till nedsatt kraft i allt fler muskler.                       
De sista dygnen märks dessa förändringar genom att kroppen koncentrerar all funktion till 
hjärta och hjärna. Man kan märka att armar och ben blir kalla, ibland blåaktiga. Denna 
cirkulationsförändring drabbar egentligen mest huden och leder inte till plågor.          
Andningen blir ofta annorlunda den sista tiden. Andetagen blir svaga, ibland är det uppehåll i 
flera sekunder. Det kan också vara stunder med långa djupa andetag. Allt detta har att göra 
med en förändrad funktion i hjärnans andningscentrum. Den sjuka märker inte av detta. 
Sömnen blir annorlunda. Det är vanligt att den sjuka sover fler av dygnets timmar än tidigare. 
Ibland är den sjuka vaken, men blundar. Det finns helt enkelt inte ork att ge kontakt och 
uppmärksamhet åt omgivningen. Vi som arbetar märker ofta att den döende vaknar till och ger 
mer kontakt när vi kommer in i rummet. Det betyder inte att vi är viktigare än de närstående. 
Men sjuka människors önskan att underlätta samarbetet med oss som arbetar är stark. 
Tankeförmågan kan förändras. Den sjuka kan prata om sådant som ligger långt tillbaka i tiden. 
Men tankeförmågan växlar. Helt oväntat kan den sjuka bli klar och redig igen. Därför bör man 
vara återhållsam med sådana läkemedel som försämrar tankeförmågan. 

Varför tas inga prover? 

Många sjuka vänjer sig vid att sjukdomsförloppet syns i olika prover och att behandlingen 
kräver blodprovskontroller. När sjukdomen inte längre går att behandla behövs provtagning 
sällan. Varje mätning ska ju leda till något meningsfullt. För den som snart ska dö inriktas all 
behandling på att minska och förebygga lidande. Om provtagning behövs i det sammanhanget 
tas naturligtvis proverna. 



Hur blir det med mat och dryck? 

När aptiten helt försvinner i livets slut betyder det att kroppen inte förmår tillgodogöra sig 
näring mer. Ibland består däremot törsten. Då kan det vara bra att hjälpa den sjuka dricka. 
Bäst är små mängder flera gånger i timman. Då motverkas också muntorrhet som kan vara 
mycket besvärande. Prova gärna sådant som kan smaka gott - lite glass, några bär, lite buljong. 
Ibland uppkommer vätskebrist. Det kan vara bra, eftersom det då blir mindre risk för 
ansträngd andning. Men ibland leder vätskebristen till plåga - t ex förvirring - och då kan 
vätska tillföras som dropp. I sådana fall omprövas behovet och riskerna dagligen. Om vätska 
tillförs munnen i små mängder ofta, blockerar detta effektivt törsten. Personalen ger gärna 
råd om god munvård. 

Hur vet man när dödsögonblicket är nära? 

Den sjuka blir lite blekare, andningen blir svag och oregelbunden, ibland hörs lite rosslande 
ljud. Fötter och kanske händer blir kalla - men ibland istället varma och fuktiga. Kontakten 
blir annorlunda, om den sjuka orkar säga något, blir det bara enstaka svaga ord. Men det finns 
inga säkra tecken, inget dödsfall är det andra likt. 

Vem svarar på frågor om liv och död? 

Varför drabbas några av så svår sjukdom? Varför gavs inte mer tid - att leva färdigt, att 
förlåta och be om förlåtelse? Vem bär skulden? Vad väntar efter döden? Oavsett om man 
reflekterat över dessa frågor tidigare dyker de upp när döden är nära förestående. Det kan 
kännas gott få tala om livsfrågor - även om ingen kan ge enkla raka svar. Den sjuka eller någon 
av de närstående kanske vill prata med någon utanför familjen. Personalen lyssnar gärna, de är 
vana vid dessa frågor. Det finns också möjlighet att tala med diakon eller präst för den som 
vill det. 

Hur kan de närstående lindra? 

Ta fram en stol och sitt ner vid sängen. Håll den sjukas hand och fråga vad du kan hjälpa till 
med. Rätta till kuddar, vädra en stund, stäng av TV:n, torka försiktigt med en fuktad 
tvättlapp i pannan. Ofta är det just något litet som gör stunden lättare. När det inte går att 
få så mycket kontakt är det just att hålla i en hand, ibland fukta läpparna, som är det bästa. 
Prata inte så mycket. Sjung lite. Nynna en visa ni bägge tycker om, kanske en hälsning från 
barndomen? Visst kan det kännas lite ovant, men så gör vi ju när våra små barn ska komma till 
ro - och det brukar vara bra! 

Vad ska vi prata om?  

Orkar den sjuka prata? I så fall är småpratet om arbete, familj och vardagsliv bra. Försök 
hjälpa varandra att inte tala så mycket om sjukdom, mediciner, personalen och sådant. Det 
mesta av allt detta är ju färdigpratat. Kanske är det viktigare att tillsammans minnas - 
barndomen, resor, händelser från livet. Vill den sjuka prata om döden som närmar sig måste 



det också vara tillåtet. Du blir säkert berörd, kanske kommer tårarna. Försök lyssna och vara 
kvar i samtalet ändå - det lättar nog så ofta bördan för den sjuka. 

Hur ofta ska vi komma på besök? 

De svårt sjukas önskemål varierar mycket när det gäller besök. Fråga därför. Samråd också 
gärna med personalen. Ibland känns det gott att någon är på plats vid sängen precis hela tiden. 
Då får de närstående komma överens, så att uppgiften delas av flera. Det tar mer på 
krafterna än man tror att vaka vid en dödsbädd. Ibland vill den sjuka vara ifred delar av 
dygnet. Respektera det. Man kan gå ut på promenad ett tag, eller gå iväg och äta någon timma. 
När personalen ska hjälpa till med hygien och omvårdnad vill den sjuka oftast att de 
närstående går ut ur rummet. Fråga gärna om detta. Kanske vill den sjuka istället ha hjälp och 
personlig omsorg av någon närstående. 

Vad säger man till små barn? 

Berätta sanningsenligt för barn. Svara ärligt på frågor, men gå inte in på medicinska detaljer. 
Låt barnet själv bestämma och erbjud det att följa med på besök. För de flesta barn är det 
nödvändigt att möta den sjuka själv för att begripa. Ibland är det svårt att förstå hur barn 
reagerar. Samtala gärna om detta med personalen. 

Vad händer efter dödsfallet? 

De närstående erbjuds att vara ensamma i rummet så länge de önskar. Det är en viktig stund 
som alla kommer att bevara i sitt minne. Det finns gott om tid. Kroppen behöver inte komma 
till bårhus snabbt, utan detta får avgöras från fall till fall. Personalen frågar sedan om någon 
av de närstående vill vara med när kroppen görs i ordning. Ibland har man förberett med de 
kläder man vill att den döda ska ha på sig. Ibland lägger någon av de närstående någon 
minnessak i kistan. 

Det är lämpligt att kontakta begravningsentreprenör redan samma dag, det gäller även 
helgdagar. Allt behöver inte bestämmas, men om kroppen ska föras bort i kista – inte så 
vanligt vid dödsfall på sjukhus - måste entreprenören få några timmar att ordna det. När det 
inte är aktuellt med kistläggning direkt ombesörjer personalen transport till bårhus.  

Vem anmäler dödsfallet till myndigheterna? 

Sjuksköterskan gör en journalanteckning om när dödsfallet inträffade. Läkaren utfärdar 
påföljande vardag dödsbevis som sänds till skattekontoret. Några dagar därefter kan man få 
ut ett intyg som behövs om t ex bankkonton ska avslutas. Personalen och 
begravningsentreprenören kan hjälpa till med råd i liknande ärenden. 

Vem svarar på frågor sedan? 

Just efter dödsfallet kan det vara klokt att låta frågorna vänta lite. Efter några dagar - eller 
efter begravningen - går det bra att kontakta sjuksköterska eller läkare för samtal. 


