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Förord
Allt ﬂer svårt sjuka vill leva sin sista tid i det egna hemmet. Det
förutsätter i de ﬂesta fall att man har en anhörig eller vän som är
beredd att ﬁnnas till hands stora delar av dygnet.
Som anhörig/närstående har man många frågor och funderingar samtidigt som sorgen över den närståendes sjukdom ständigt gör sig påmind.
Vi vill med denna skrift förmedla kunskap om vård i livets
slut samt ge svar på de frågor du som närstående kan ställas inför.
Att få kunskap skapar större trygghet och säkerhet för dig som
vårdar och tar hand om en svårt sjuk anhörig i hemmet. Vi vill
framhålla att de olika symptom som beskrivs här inte är något
som drabbar alla och det är mycket ovanligt att en person drabbas
av alla symtom.
Skriften är ett komplement till den professionella och kontinuerliga kontakten med behandlande läkare, sjuksköterska och
övrig vårdpersonal.
Upplaga ett och två skrevs av:
Stina Ahlbäck, dietist
Inger Almqvist, distriktssköterska
Peter Gustavsson, distriktsläkare
Maj-Britt Hed, sjukhuspräst
Gun-Britt Nordqvist-Eriksson, distriktssköterska
Monica Rask-Carlsson, smärtsjuksköterska (Red)
Tredje upplagan:
Carina Lidström, smärtsjuksköterska
Rosita Sandberg, distriktssköterska
Monica Rask-Carlsson, smärtsjuksköterska (Red)
Anne-Li Isaxon, dietist
Christina Persson, dietist
Anna-Märta Winblad von Valter, sjukhusdiakon
Hans Marklund, sjukhuspräst
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Att vara anhörig/närstående
De anhöriga/närstående betyder mycket för de sjukas välbeﬁnnande. Varje människa är unik och har olika behov. Dödens
mysterium är den största frågan i mänsklighetens historia och
gränserna förvad som är ett bra liv fram till sista andetaget är
individuella och tänjbara. Det gäller att göra det bästa av den tid
som återstår för den som inte har så lång tid kvar av livet.
Att vårda en svårt sjuk människa är inte bara ett givandeutan
man får många värdefulla erfarenheter i utbyte. Det som oroar är
ofta tvivlet på att man ska räcka till. Tänk om man blir rädd, feg,
uttröttad etc.
Vad som är livskvalitet omvärderas många gånger när man är
sjuk. Alla människor har behov av kärlek, ett behov av att vara
älskad och att älska. Detta gäller i synnerhet de svårt sjuka.
Barn är också anhöriga. Små barn vet inte vad döden innebär men de känner av oron inom familjen. Det är viktigt att inte
lämna barnen utanför, men det behövs omtanke och försiktighet
då barn skall konfronteras med döden.

Att vara anhörig till
en demenssjuk i livets slutskede
Vid alla svåra sjukdomar drabbas även familjen och närstående i
större eller mindre utsträckning. Vid demenssjukdomar är detta
mycket påtagligt, eftersom den sjukes minne påverkas, möjligheterna till kommunikation avtar och behovet av daglig hjälp blir
allt större. Sjukdomens smygande förlopp gör att man under det
första stadiet inte förstår att personen i fråga drabbats av en demenssjukdom och många gånger retar sig på beteendet. Det kan
skapa irritation och gräl och senare skuldkänslor när man förstår
allvaret.
Allt eftersom sjukdomsprocessen framskrider försämras den
sjukes förmåga att klara av saker som tidigare var självklara. På
grund av sjukdomen saknar personen sjukdomsinsikt och inser
inte att hon/han fungerar sämre och kanske skyller sina misslyck-
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anden på andra och kan uppfatta närståendes försök till hjälp som
kränkande. De kan då reagera med ilska eller aggressivitet.
Vid vissa typer av demens är stora personlighetsförändringar
vanliga, den sjuke tappar omdömesförmåga och förmåga till djupare känslomässig kontakt och inlevelse så att de närstående upplever att de förlorat den person de älskat redan medan personen
är i livet.
Att vara anhörig kan vara en krävande uppgift, att orka ge
stöd och vård när man själv många gånger inte längre är ung kan
vara tungt både fysiskt och psykiskt. Man kan få dåligt samvete
för att man inte räcker till eller reagerar på ett sätt som sårar den
sjuke. Irritation och ilska är andra känslor som kan uppstå när
ens försök att hjälpa till möts med avvisanden eller aggressivitet.
Att uppleva ensamhet är en vanlig känsla hos närstående när man
inte längre kan prata med den sjuke eller kanske inte får något
tecken eller signal på att den sjuke vet att man är där. Är man barn
till den sjuke kan ensamhetskänslan förstärkas av det man blivit
”förälder till sin förälder”, att rollerna blivit omvända.
När den anhöriges sjukdom framskrider kan man ställas inför svåra val på grund av att ens krafter tryter av att vara både
närstående och vårdare. Att ta steget och besluta att ens älskade
närstående skall ﬂytta till ett särskilt boende kan vara tungt och
många gånger mycket svårt. Det kan vara svårt att veta var ens
kära får det bäst, i hemmet eller i ett annat boende. Men ingen
kan i längden ensam klara av att ta ansvar för vården av en svårt
demenssjuk person.
Som anhörig har man behov av att bli sedd och bekräftad av
omgivningen och att få stöd i det tunga vårdansvaret. Man måste
få bli värdigt bemött, tagen på allvar och bekräftad i sina kontakter med vårdpersonal.
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Närståendepenning
Om du avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående
person som är svårt sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan – så kallad närståendepenning.
Du kan få närståendepenning även när du vårdar den sjuke
på sjukvårdsinrättning.
Till närstående räknas anhöriga men även andra du har nära
relationer till, som till exempel vänner eller grannar.
Hur går man tillväga?
Du anmäler till Försäkringskassan att du vill ta ut närståendepenning. De skickar då blanketter till dig. Ersättning betalas
inte ut innan ansökan är gjord.
Till ansökan ska ett särskilt läkarutlåtande bifogas.
Den sjuke ska lämna sitt samtycke till vården. Det görs på
ansökan. Om den sjuke inte p g a sitt tillstånd kan lämna något
samtycke ska det framgå av läkarutlåtandet.
Tag kontakt med Försäkringskassan för information
om aktuella regler!
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Förberedelser i hemmet
När man tagit beslutet att vården av den sjuke anhörige skall ske
i hemmet kan vissa förändringar behöva göras för att underlätta
omvårdnaden i hemmet.
•

Det är en fördel om sovrummet ligger i nära anslutning
till toaletten. Om bostaden består av ﬂera våningar kan
det vara bekvämt att sovrummet ligger på bottenplan.

•

Sovrummet bör ha ett fönster så att det går att vädra.

•

Sängen bör ej vara för låg, om sängen är låg ﬁnns det
sängklossar att sätta under sängbenen.

•

Om sjukhussäng behövs är det bäst om den inte står med
långsidan mot vägg, så att den sjuke kan skötas från båda
sidorna.

•

Kuddar behövs ﬂera stycken och av olika storlek för att
kunna få bästa möjliga läge och avlastning i sängen.

•

Sängbord är bra för personliga tillhörigheter.

•

Dosett för medicinerna som kan fyllas en gång per vecka.

•

Det är bra att bereda plats i ett skåp, byrå,
garderob eller annat rum för vårdpersonalens utrustning. Plats behövs också
för blöjor, underlägg och annat material.

•

Extranycklar kan behövas om vårdpersonal
ska titta till den sjuke på natten.

•

Fläkt kan vara bra.

Besök
Det är den sjuke som bestämmer när han vill ha besök och av
vem. Be därför släktingar och vänner att ringa innan de kommer
på besök, så att den sjuke får möjlighet att bestämma hur han vill
ha det.
Det kan vara viktigt att närstående fördelar besöken av vänner
och bekanta så att det inte blir för tröttande.
I livets slutskede orkar den sjuke ofta bara med att ha kontakt
med sina allra närmaste
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Oro och ångest
Det är helt normalt att man vid en svår sjukdom reagerar med oro
och ångest eller kanske rädsla är ett bättre ord.
Rädsla/ångest kan yttra sig på många olika sätt som t ex spänningskänsla, hjärtklappning, yrsel, panik, andningssvårigheter,
smärta, illamående mm.
När man är svårt sjuk är det ofta kroppsliga orsaker främst
smärta och illamående som leder till rädsla/ångest och panik.
Även brist på sömn kan orsaka ångesten. Vissa läkemedel eller
avbruten medicinering kan också orsaka ångest.
Rädslan för det okända, vad som kommer att hända, funderingar och tankar om meningen med livet och hur det skall gå för
de kära anhöriga efter döden kan också vara orsak.
Samtal med närstående, vårdpersonal eller präst kan vara ett
bra hjälpmedel vid rädsla/oro/ångest. Rädsla för det okända är
ofta värre än vetskap om fakta.
Ångest är en del av livet som man inte helt kan ta bort. Men
om den blir för svår och plågsam ﬁnns det läkemedel som kan
lindra.
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Psykologiska aspekter
och krisreaktioner
Att få veta att man har en sjukdom som kommer att leda till döden, innebär en chock för de ﬂesta människor. Även den som en
längre tid misstänkt att allt inte står rätt till, känner sig skakad
när de värsta misstankarna blivit bekräftade. Även närstående blir
chockade. Många blir så förvirrade att de minns mycket lite av vad
doktorn egentligen sade, chocken gör att det känns overkligt. Det
kan kännas som om man står vid sidan av sig själv. Att vi reagerar
på detta sätt beror på att vi i vårt psyke har vissa skyddsmekanismer som hindrar oss att på en gång ta in det som är allt för svårt.
Vi förtränger det vi hört för att sedan när den värsta chocken gått
över ta det till oss bit för bit. Det är mycket vanligt med psykiska
krisreaktioner hos den sjuke men de kan också
drabba den närstående.
Det är inte bara kroppens funktioner som förändras hos en människa i livets slutskede. Många
gånger påverkas även det psykologiska tillståndet. Livet får andra värden och en döende ser inte
längre på tillvaron med samma ögon som förr. Helt
andra saker blir betydelsefulla, som att kunna äta
utan att må illa, att slippa smärta under några timmar eller att sitta uppe en stund när man får besök.
Det är inte ovanligt att en människa som närmar sig slutet av
livet blir djupt deprimerad. En del blir apatiska, en del blir aggressiva och bittra vilket kan gå ut över de närstående. Då är det viktigt
för närstående att förstå att aggressiviteten inte är riktad mot dem,
utan är en del i den sjukes sorgearbete inför sin förestående död.
Hur mycket än närstående ställer upp får de lätt dåligt samvete
för att de inte orkar ännu mer, samtidigt som man upplever en
stor sorgsenhet över det som inträffat och en känsla av att livet
är orättvist. För den närstående är det viktigt att veta att den som
är sjuk har det bra, att hållas informerad om den sjukes tillstånd
och att ha tillgång till medicinsk hjälp eller inläggning på sjukhus
omgående.
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Närståendes problem är i första hand den ständiga tillsynen, den
sjukes psykiska oro, svåra symtom och besvär. Undersökningar
har dock visat att när närstående får möjlighet att medverka i
vård i livets slutskede kan många gånger sorgearbetet underlättas och tidigareläggas och risken för skuldkänslor minskas. Det
är viktigt att man som närstående har någon att samtala med,
någon som kan lyssna så att man får möjlighet att sätta ord på
sina tankar.
Att förlora det egna oberoendet, hälsan, den egna framtiden,
kroppsliga funktioner och ett tilltagande beroende av andra
människors omvårdnad innebär en stark känsla av sorg och är
en central del av krisreaktionen. Sorgen kan ge både kroppsliga
och psykiska reaktioner.
Sorg uttrycks som en upplevelse av maktlöshet och kraftlöshet. Man känner tomhet, man gråter. En annan vanlig reaktion
vid sorg är förvirring, overklighetskänsla och en känsla av att
vara övergiven. Man kan känna rastlöshet, svårigheter att vara
stilla, andningssvårigheter och aptitlöshet.
Att uppleva ångest är en annan vanlig del av krisreaktionen. Det
ﬁnns olika slags ångest.
Separationsångest uppstår inför tanken på att tvingas ta avsked
från familjen, eller att bli övergiven av eller tvingas överge de
personer som ger trygghet och kärlek. Att tvingas skiljas från
det egna livet och det sociala sammanhang man lever i skapar
också separationsångest.
Förintelseångest innebär att människan har svårt att föreställa
sig en värld där hon själv inte ﬁnns med. Rädslan att drabbas av
smärta som inte går att kontrollera och där man ej kan påverka
smärtans orsak bidrar också till ångest. Det är vanligt med ångest inför det okända som ligger framför en och detta har att göra
med människans sökande efter kunskap om ett liv efter detta.
Det förekommer att den som blir svårt sjuk uppfattar sin
sjukdom som ett straff och ställer sig frågan ”Vad har jag gjort
fel?”. Detta har att göra med den vanmakt man känner inför
sjukdomsförloppet
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Fyra krisfaser
Den krisreaktion som uppstår när man drabbas av en svår sjukdom där ingen bot ﬁnns kan delas in i fyra faser, vilka överlappar
och avlöser varandra utan skarpa gränser. Även den närstående
kan genomgå dessa krisfaser.
Krisreaktionen inleds med chockfasen som kan vara från ett kort
ögonblick (några minuter) till något eller några dygn. En person i
chock stänger omedvetet in sig ”lugnar sig”. Känslorna tycks vara
borta, personen visar varken särskilt mycket rädsla eller förtvivlan. Reaktionerna kan bestå av tvångsmässig självbehärskning,
ändlös gråt eller upprepande av samma mening gång på gång. En
del är tysta, paralyserade och orörliga. Den drabbade håller verkligheten borta och avskärmar sig. Utmärkande för chockfasen är
”avstängdheten”. Detta är ett sorts försvar mot de alltför svåra,
smärtsamma och starka känslorna som ﬁnns
inom den drabbade. Man kan likna det
vid att man stänger in sig i en ”genomskinlig ostkupa”. För utomstående kan allt se lugnt ut men under
”ostkupan” är det mesta kaos.
Den som är drabbad är otillgänglig för kommunikation och
tar inte in det som sägs eller missförstår välvilliga försök till information. Det mest framträdande under chockfasen är ett förnekande
av verkligheten. ”Detta är inte sant” eller ”De har tagit fel”. Ofta
beskrivs vad man känner som en psykisk domning och en overklighetskänsla.
Förnekande är den vanligaste psykologiska försvarsmekanismen.
Den drabbade har ofta inget eller endast ett ringa minne av information och samtal p g a en känslomässig blockering. I denna fas
är det viktigt att omgivningen visar omsorg, vänlighet och stöd.
Kontakten med familjen och närstående är här viktig.
Reaktionsfasen följer efter chockfasen och övergången är oftast
ganska tydlig. Reaktionsfasen kan vara några veckor eller måna-
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der upp till ett år. Den som är drabbad börjar nu att reagera på det
inträffade genom att känna depression, ångest, rädsla, skuld och
sorg. Ledsnad och gråt kan ibland ersättas av vrede och ﬁentlighet. Bildligt talat öppnas kanaler till ”ostkupan” och verkligheten
kan sakta ta sig in. Den som är drabbad ställer ofta frågan ”varför” och försöker att ﬁnna en mening i det som inträffat. Här bör
någon som står den drabbade nära eller han har förtroende för gå
igenom det som hänt om och om igen. Den som är drabbad kommer efter en tid att överge förnekandet och börjar därmed ta in
verkligheten i den takt ångesten och den psykiska smärtan tillåter. I denna fas är det viktigt att omgivningen lyssnar och får den
sjuke att prata om sina känslor. Då underlättas också övergången
till nästa fas, reparationsfasen. För den som är drabbad av en
obotlig sjukdom innebär övergången till denna fas ett accepterande av tanken att man kommer att dö av denna sjukdom.
Den sista krisfasen är nyorienteringsfasen. Den brukar beskrivas som att man får en förändrad identitet kanske med personlighetsmässiga vinster i form av ökad erfarenhet och mognad
som ersättning för det tidigare lidandet. Ibland har man kallat
de psykiska reaktionerna vid obotbar sjukdom för livets sista
mognadsfas. Där är den psykologiska bearbetningen viktig för
att en fortlevnad både psykologiskt och socialt skall vara möjlig så länge livet varar, men är också viktig för relationen till de
närmast anhöriga. För många människor har denna avslutning av
livet kommit att bli en av de mest betydelsefulla och innehållsrika
livsfaserna. Även för den döendes närmaste familj och de närståendes efterföljande sorgereaktioner har denna psykologiska bearbetning stor betydelse.
Den som är obotligt sjuk pendlar mellan hopp och förtvivlan.
Det kan ta sig i uttryck av kraftiga humörsvängningar. Ibland far
han ut i vrede mot den som försöker hjälpa. Den vreden är för det
mesta ej personligt menad utan en vrede över ödet som skickade
den här sjukdomen i hans väg.
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Andlig smärta
Egentligen är det ingen särskild smärta som går att kalla andlig/
existentiell. Existentiell, själva ordet säger vad det handlar om.
I och med att vi existerar, ﬁnns, är det förenat med smärta när
existensen förändras plötsligt eller hotas på ett eller annat sätt.
Det svåraste i den andliga smärtan är att våga tackla den. Vi
vill så gärna säga: ”du ska se att det ordnar sig” och så vet vi att
det inte gör det, någonstans är vi medvetna om att det är en fras.
Det är förståeligt om omgivningen försöker skydda den sjuke så
gott det går. Men, och det är viktigt, andlig smärta kan aldrig
dövas för den kommer alltid tillbaka. Oftast starkare efter varje
försök av ”bedövning”.
Hemligheten ligger inte i att skydda den sjuke från det ofrånkomliga utan att med varsamhet bekräfta den sjukes egna farhågor och i hennes egen upplevelse av sin sjukdom. Inte sällan
glömmer vi att ta med i beräkningen att det är den drabbade själv
som är expert på sin sjukdom och vet, och anar vad som är på
gång. Till detta kommer att nästa alla människor har de krafter
inombords som behövs för att orka med alla utmaningar som livet
utsätter oss för.
Uppgiften som den närstående har är att ta
emot detta förtroende – vara ”närvarande”
hos den sjuke och med varsamhet och
känsla visa att han/hon orkar ta del av
den sjukes berättelse. När det onda sätter in ge den sjuke utrymme så att han/
hon kan uttrycka sin sorg/smärta. Ibland
behöver man få gråta, skrika, förbanna,
tala, tiga eller att få slå på något symboliskt. Det viktiga är att få synliggöra,
dela sin känsla med någon/några förtroliga. Det är inte säkert att
alla närstående blir ”insläppta” i denna process.
För de närstående som fått den här uppgiften av den sjuke, är
det viktigt att se till att det ﬁnns ventiler också för egen del. Att
de närstående i sin tur har någon att dela sin andliga smärta med.
Ibland är det lätt att gråta tillsammans med den sjuke men det kan
vara svårt också att som närstående vara ledsen om den sjuke inte
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är det. Det är inte alltid som våra känslor överensstämmer och
sammanfaller under en sjukdomsprocess.
Det är lätt att komma i otakt, därför är det ett måste för de
närstående att tillåta sig att koppla av emellanåt.
Blir den andliga smärtan tillåten kan den både för den sjuke
och för närstående komma att bli något mindre skrämmande och
all kraft används inte till att hålla det ofrånkomliga ifrån sig.
Humor/humör hör nära samman. Det händer att den sjuke kan
skämta med sin sjukdom men han/hon kan också visa ilska över
den. Båda uttrycken är viktiga komponenter och har betydelse i
den andliga smärtan – för att kunna komma igenom den.
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Tystnadsplikt
All personal på sjukhus och vårdcentraler har tystnadsplikt. Den
ﬁnns för att skydda patienternas integritet.
Den innebär bl a att sjukvårdspersonal inte inbördes talar eller informerar varandra om patienter, om det inte är nödvändigt
för vården eller behandlingen. Den innebär också att man inte
till obehöriga för vidare någon information om en patients hälsotillstånd, sjukvårdskontakter etc, om det inte sker i överenskommelse med personen själv.
Vårdpersonal ska fråga den sjuke
vilka närstående som ska få information och även om det är något som
han/hon inte alls vill ska föras vidare.
För vårdpersonalen är det viktigt att
detta dokumenteras.
De ﬂesta människor har ju goda relationer till sina närstående och det är
då naturligt och självklart att dessa får
full information i enlighet med den sjukes
önskemål.
Det ﬁnns emellertid tillfällen eller omständigheter, som gör
att den som är sjuk inte vill att information ska ges till alla närstående Om det är så, eller om det inte är klarlagt vilka som ska få
information, kan det hända att en närstående, som t ex ringer och
frågar personal hur står det till med sin sjuka släkting, bara får
ett tämligen intetsägande besked, eller får uppmaningen att prata
med någon annan närstående i första hand.
Ett sådant svar, som kan tyckas avvisande eller tydande på att
personalen ifråga är dåligt insatt i sjukdomstillståndet, kan alltså
ha sin grund i att man inom sjukvården måste vara mycket noga
med sekretessen. Även om den sjuke inte gett några förbehåll för
anhöriginformation, är det för personalen att föredra att bara de
allra närmaste får den fulla informationen, och att de övriga får
sin information genom dessa. På det sättet garanteras bättre att
regeln om tystnadsplikt följs.

19

Omvårdnad
Hudvård
För att minska risken för sår på huden är god hudvård viktig.
•

God hygien, god näringstillförsel och
massage ökar blodcirkulationen.

•

Motion och rörelse är alltid viktigt.

•

Smörjning med en mjuk salva
på ställen som är utsatta för
tryck är viktigt.

•

Kontinuerligt tryck ska förhindras genom regelbundna
vändningar.

•

Syntetiskt fårskinn eller hälskydd, ﬁltstöd, ligg- och
sittdynor av olika material för att avlasta tryck på
olika kroppsdelar.

Sänglägeskomplikationer
Sängläge innebär risk för skador av olika slag beroende på den
sjukes ålder, näringstillstånd, grundkondition, sjukdom, underhudsfett och på hur länge personen är sängliggande. En kortare
tids sängläge kan innebära lika stor risk som en längre tid.
De vanligaste komplikationerna är:
•

Trycksår.

•

Blodpropp.

•

Felställningar i leder.

•

Lunginﬂammation.

•

Svårigheter att tömma urinblåsa och tarm.

Komplikationerna kan förebyggas genom att den sjuke aktiveras
och byter läge i sängen.
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Trycksår börjar som en rodnad eller ett vitt hudområde som inte
återgår till normal hudfärg efter avlastning. Andra symtom är
värmekänsla, svullnad, smärta, vattenblåsor eller hål på huden.
Åtgärder:
•

Tryckavlastning är den viktigaste.

•

God hygien.

•

Ren och torr säng med slätt och jämt underlag.

•

Lägesändring.

•

Smörjning av torra hudpartier med fuktbevarande kräm.

•

Specialmadrass och fotstöd.

Blodpropp förebyggs genom att den sjuke om möjligt sitter på
sängkanten ﬂera gånger dagligen, står på golvet och går några
steg runt sängen.
Felställning: en led som inte aktiveras stelnar lätt, därför är det
viktigt med så mycket rörelse som möjligt och att ofta ändra läge
i sängen.
Lunginﬂammation: för att underlätta djupandning är det bra att
sitta upp, helst i en stol. Det är bra att ofta dra djupa andetag och
hosta upp eventuellt slem.
Svårigheter att tömma urinblåsa och tarm: bäst är att komma
till en toalett. Om bäcken och urinﬂaska måste användas ska en
så upprätt ställning som möjligt intagas. Massage eller tryck över
magen kan underlätta tömningen.

Muntorrhet
En torr mun innebär en minskad mängd saliv beroende på en nedsatt salivproduktion. Den kan vara betingad av oro, rädsla eller
minskad vakenhet. Andra orsaker kan vara biverkningar av vissa
mediciner, nedsatt tuggförmåga, näringsbrist, strålbehandling
och vissa sjukdomar.
Det är lätt hänt att det uppstår sprickor och skavsår i munslemhinnan och tungan som kan infekteras av bakterier och svamp.
Torrheten gör dessutom att det är svårt att tugga, svälja och tala.
Se kostkapitel om tugg- och sväljproblem.
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Vad kan man göra?
•

Noggrann munhygien (se nedan).

•

Salivstimulerande medel. Sugtabletter och saliversättningsmedel/munspray ﬁnns att köpa på apotek. Krossade isbitar
att suga på. Citron och ananas att suga/tugga på.

Munhygien
En noggrann munvård minskar mängden
mikroorganismer i munnen och därmed
minskar också risken för infektioner. En god
munvård lindrar besvär som t ex muntorrhet. Särskilt utsatta för infektioner i munhålan är de som behandlats med
cytostatika och de som strålbehandlats mot munnen.
•

Borsta tänderna med en extra mjuk borste och ﬂuor tandkräm morgon och kväll. Använd tandtråd om det är möjligt.

•

Skölj munnen efter varje måltid. Undvik saft och läskedrycker, vichyvatten är bättre.

•

Tandproteser bör borstas med oparfymerad tvållösning
vanlig ﬂytande handtvål går bra. Tag ut tandproteser på
natten och förvara dem i en ask med vatten. Patienter
med tandproteser får lättare svampinfektioner och inﬂammationer i slemhinnan.

I de fall den sjuke själv inte orkar sköta sin munhygien:
•

Torka ur munnen försiktigt med en sudd av gasväv
doppad i mineralvatten (innehåller salt och bikarbonat
och motverkar svampinfektion). Ibland måste man använda peang, en tång som håller fast gassudden så att
den sjuke inte sväljer eller biter för hårt i sudden.

•

Några droppar citron i vattnet ökar salivavsöndringen.

•

Man kan även vira litet gasbinda runt ﬁngret, doppa lätt
i vichyvatten och sedan föra ﬁngret runt i gommen, på
varje sida, uppe och nere. Vrid ur gasbindan så att det
inte rinner vätska i halsen.
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•

Matolja på tungan gör att den inte torkar in, särskilt
om den sjuke andas med öppen mun. På apoteket
ﬁnns olika medel för att fukta munslemhinnan.
Smörj läpparna med cerat, vaselin eller liknande.

Seg saliv och riklig slembildning kan minskas genom
munsköljning med saltlösning. Till en liter vatten tillsätts två teskedar salt som får koka upp och svalna. Det ﬁnns olika slemlösande läkemedel man kan prova.
Om man kräks bör man inte borsta tänderna direkt efteråt eftersom emaljen kan skadas. Skölj istället ur munnen med vatten
eventuellt blandat med tandkräm. Om den sjuke kräks ofta bör
hon skölja munnen med 0,025% ﬂuorlösning eller Ramlösa som
innehåller natriumﬂuorid.

Törst
Törst handlar om samspelet mellan munnens slemhinnor och
hjärnan. Törst uppkommer till följd av rubbad saltbalans. I munnens slemhinnor ﬁnns receptorer som skickar signaler om törst
till hjärnan. När det blir vått i munnen bryts törstreﬂexen. Det
räcker med att suga på en isbit eller ta lite vatten i munnen för att
bryta signalen.
Om den svårt sjuke får mediciner som ger muntorrhet är det
extra viktigt att ofta fukta munnen. Det är också viktigt att fukta
munnen för att förebygga svampinfektioner i munslemhinnan.
När det gäller en svårt sjuk och döende person skall man utgå
ifrån att personen kan känna törst och därför lindra törsten.
En av de viktigaste uppgifter Du som anhörig kan ha är att
hjälpa till med att lindra törsten.
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Hur kan man då lindra törsten?
•

Små mängder vätska tillförda med tesked eller en sudd.

•

Isbitar att suga på.

•

Halva vindruvor att suga på.

•

Citronbitar att suga på.

•

Konserverad ananas.

•

Frusna bär.

•

Olivolja några droppar att smörja munnens
slemhinnor med.

•

Det är viktigt med noggrann munhygien, extra mjuka
tandborstar bör användas. Läpparna bör smörjas.

Inkontinens
Inkontinens = ”att inte kunna hålla tätt”
Inkontinens är när en person av någon anledning inte kan kontrollera sin urin och/eller avföring. Orsakerna härtill varierar och det
ﬁnns ﬂera former av inkontinens. Hos en svårt sjuk person är det
vanligt att inte kunna hålla tätt p g a avtagande krafter och ork.
Det är viktigt att hitta de hjälpmedel som passar bäst för individen. Kontakta distriktssköterskan.
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Kost
Till dig som lagar mat åt den sjuke
Även om man som anhörig lagar en god och variationsrik mat kan
det vara svårt för den sjuke att äta. Vid sjukdom blir aptiten ofta
dålig. Det kan bero på sjukdomen i sig, ingen eller
förändrad smak eller låg fysisk aktivitet. Smak och
lukt blir ofta förändrade i samband med sjukdom.
Smakförändring kan vara en biverkan efter cytostatika- eller strålbehandling. Maträtter som tidigare varit
efterlängtade kan plötsligt smaka annorlunda. Ibland
smakar kryddad mat bättre, ibland inte. Smaken för
kaffe kan ha förändrats, längtan efter kött kanske har försvunnit.
Under perioder med dålig matlust känns det vanligen lättare att
äta gamla välkända maträtter än sådan mat som tidigare aldrig
provats. Att variationen inte blir så stor har mindre betydelse. Ett
gott glas vin till maten eller en liten aperitif före maten kan hjälpa
till att reta smaklökarna.
Att laga mat åt en kär anhörig är en kärleksgärning och man
kan bli både ledsen och sårad när den sjuke inte vill ha den mat
man lagat till med stor kärlek. Ibland kan det upplevas som att
den sjuke inte längre älskar en. Då är det viktigt att komma ihåg
att det hela har sin grund i sjukdomen med förändrad smak, lukt
och den försämrade/obeﬁntliga aptiten och inte alls har något
med kärlek och relationer att göra.

Energiberikad mat
Om vikten börjar sjunka eller den sjuke har magrat kan maten energiberikas. En mindre portion kan då ge lika mycket energi som
en normalstor portion som inte är berikad.
Undvik nu lättprodukter som lättmjölk, lättﬁl,
lättmargarin och mager ost. Välj hellre standardmjölk, gräddﬁl, standardﬁl, grädde, smör, olja och
majonnäs. Välj hellre drycker med energi än lightdrycker. Detta
tillsammans gör att energiintaget höjs och möjligheten att stoppa
en viktnedgång ökar.
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•

Gör sås med grädde eller crème fraiche.

•

Klicka smör på kokt potatis, ris eller makaroner/spagetti.

•

Blanda riven ost i såser eller strö det över gratänger.

•

Finhacka kokt ägg, blanda det tillsammans med smält
smör till ﬁskrätter, kokt ris eller som pålägg tillsammans
med kaviar.

•

Häll lite olja på salladen.

•

Klicka smör på varma grönsaker.

•

Gör välling och gröt på gräddmjölk istället för vatten.

•

Ät gröt på gammaldags vis med ”smör i brunn”.

•

Avsluta måltiden med efterrätt.

•

Drick glassdrinkar eller näringsdrycker till mellanmål.

•

Drick energirika drycker som mjölk, öl, måltidsdryck
eller juice istället för vatten.

Mat vid illamående
Vid illamående är det viktigt att välja den mat som ger minst besvär. Många upplever att små måltider och att äta ofta hjälper. Det
är bättre att dricka mellan måltiderna än till maten. Mycket dryck
och mat samtidigt spänner ut magsäcken och kan orsaka kräkningar. Undvik alltför fet mat som tar längre tid att lämna magsäcken. Drick gärna klara drycker som juice, måltidsdryck, läsk och
citronvatten. Vila efter måltiden, gärna med huvudet högt.
Salt mat kan dämpa illamåendet, exempelvis:
•

Salta kex/chips.

•

Popcorn/jordnötter.

•

Buljong.

•

Ansjovis.

•

Kaviar.
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Torr och knaprig mat innan uppstigning på morgon kan också
hjälpa.
Exempel är:
•

Skorpor.

•

Smörgåskex.

•

Rostat bröd.

•

Salta pinnar.

Stekt mat eller rätter som ger matos kan upplevas obehagligt. Kall
mat eller mat som inte ger matos kan då vara ett alternativ:
•

Kalvsylta.

•

Kalla köttbullar.

•

Kassler/rostbiff.

•

Kall korv.

•

Äggröra på rostat bröd.

•

Kalla pannkakor.

•

Gravad lax.

•

Makrill i tomatsås.

•

Inlagd sill.

•

Kräm.

•

Fruktyoghurt.

Mat vid förstoppning
Många kan lida av förstoppning. Fibrer och tillräckligt med vätska kan hjälpa, men alltför mycket ﬁbrer tar en stor plats i magen,
vilket ökar mättnadskänslan och gör att näringsintaget blir lägre.
Många har också svårt att dricka den mängd vätska som ﬁbrer
kräver för att de ska ha bästa effekt. Försök dock att dricka så
mycket som möjligt.
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Prova med mat som har lätt lösande effekt:
•

Katrinplommon och färsk mogen frukt, t ex päron
och kiwifrukt.

•

Katrinplommonjuice från apoteket.

•

Katrinplommonpuré (barnmatsburk).

•

Ät frukt, bär och grönsaker om de tolereras
och gärna i kokt form.

•

Blötlagda hela linfrön kan ha bra effekt. De kan blandas
i t ex gröt eller silas ifrån varpå blötläggningsvattnet
kan drickas upp.

•

Produkter med hög koncentration av laktobaciller har
en normaliserande effekt på tarmen. Exempel på några
produkter är Hälsoﬁl, Proviva och Cultura Doﬁlus.

Mat vid diarré
Vid diarré är det viktigt att veta orsaken. Diarré kan bero på strålbehandling mot mage och tarm, antibiotika- eller cytostatikabehandling samt genomgången tarmkirurgi. Förutom tillräckligt
vätskeintag är det svårt att ge några allmänna råd hur maten ska
se ut vid diarré. Det är osäkert om så kallad ”stoppkost” hjälper.
En sådan diet är näringsfattig och kan leda till viktnedgång. Tala
alltid med läkare eller distriktssköterska om besvären består.
Dock ﬁnns det några råd som kan följas:
•

Drick mycket vätska, exempelvis vätskeersättning, buljong eller mineralvatten.

•

Fördela maten över dagen på ﬂera små mål.

•

Ät produkter med lactobaciller som ﬁlsorten Cultura Doﬁlus
eller hälsokostpreparatet Probiomax.

•

Ett högt fettintag kan förvärra diarréerna. Var därför
försiktig med mat som innehåller mycket smör, grädde,
crème fraiche, olja eller majonnäs.
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Om fettet i maten behöver minskas är det viktigt att ersätta den
förlorade energin från fettet med annat, för att minska risken för
viktnedgång. Ät därför ﬂer mellanmål och avsluta gärna en huvudmåltid med efterrätt.

Mat vid sömnsvårigheter
Vid sömnsvårigheter kan en nattmåltid vara till hjälp. Den ger
kroppen näring och med lite mat i magen kan det vara lättare att
somna om.
En nattmåltid kan bestå av:
•

Varm eller kall mjölkchoklad/O’boy.

•

Välling.

•

Varm mjölk med honung.

•

Hel eller mosad banan.

Tugg- och sväljproblem
Vid tugg- och sväljsvårigheter kan mat i en annan konsistens
provas. Vid svåra besvär bör en logoped kopplas in. Maten kan
tillredas till en sådan konsistens att den går lättare att svälja. En
puréad eller tjockﬂytande konsistens är exempel på det. Med en
matberedare eller mixer kan man få ﬁn puré av de ﬂesta livsmedel
såväl råa, kokta eller stekta. Rätter som omelett, ﬁskbullar, kalvsylta, mos och patéer är lätta att ﬁnfördela och svälja. Det är viktigt att äta ofta eftersom matportionerna många gånger blir små.
Maten bör också energiberikas. Flytande kost är energifattig och
måste alltid energiberikas (se receptdelen).

Näringspreparat
Vid viktminskning eller risk för viktminskning samt tugg- och
sväljsvårigheter ﬁnns speciella näringspreparat som kan användas som tillägg till övrig mat. Näringspreparaten ﬁnns i form av
dryck, pudding eller pulver. Näringsdrycker och puddingar ﬁnns
i olika smaker och är främst avsedda att användas som mellanmål
eller dessert. Näringspreparaten i pulverform blandas i mat och
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dryck för att höja energiinnehållet och näringsvärdet. Preparaten
kan köpas receptfritt på apoteket, men kan vid behov även förskrivas av dietist som bedömer vilken produkt samt mängd som
kan vara lämplig.

Muntorrhet
Vid muntorrhet kan det vara svårt att svälja mat, i synnerhet torr
mat. Maten bör vara lite blötare i konsistensen än normalt, för
att vara möjlig att svälja. I en torr mun är slemhinnorna mycket
känsliga, vilket gör att syrlig och starkt kryddad mat kan kännas
irriterande.
Detta kan prövas vid muntorrhet:
•

Drick små klunkar vatten för att fukta slemhinnorna.

•

Sug på sockerfria karameller eller tugga sockerfritt
tuggummi för att stimulera salivproduktionen.

•

Gröt med mjölk och sylt eller ﬁl med ﬂingor och frukt
är bra frukostmat.

•

Doppa smörgåsar, kex och skorpor i kaffe, te, mjölk
eller annan dryck.

•

Bredbara pålägg gör smörgåsen lättare att äta.

•

Mjuk, mosad eller passerad mat serverad med riklig
mängd sås är lättast att äta samt varma släta soppor
av olika slag.

•

En smörklick på maten gör den lättare att äta.

•

Prova äggrätter som omelett och äggröra.

•

Om man är känslig för alltför varm eller kall mat kan
den varma maten serveras efter att den svalnat av lite.
Kall mat kan få stå framme en liten stund. Tänk på att
bakterietillväxten ökar om maten står framme alltför länge.

•

Servera råa grönsaker med riklig mängd dressing.

•

Undvik starka kryddor, salta och syrliga livsmedel
om detta irriterar slemhinnorna i mun och svalg.
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•

Prova bär- och fruktsoppor samt krämer. Vid känsliga
slemhinnor kan grädde ha en mildrande effekt på smaken.

•

Rätter tillagade med gelatin brukar gå bra, t ex
fruktdessert och fromage.

Förträngning i tarmen
Förträngning i tarmen kan uppstå efter genomgången mag-/tarmkirurgi eller vid cancersjukdom då tumörer kan ﬁnnas runt eller
i tarmen. För att maten ska kunna passera underlättas passagen
om maten är lättsmält. Det är viktigt att tugga maten väl eller
ﬁnfördela den med hjälp av en mixer eller matberedare. Ju mer
ﬁnfördelad maten är när den kommer ner till magsäcken desto
mindre risk att den orsakar stopp. Drick rikligt – gärna 1,5-2 liter
per dygn.
Det ﬁnns vissa livsmedel som man bör vara försiktig med:
•

Livsmedel som innehåller stora mängder ﬁbrer från
fulkornsprodukter eller livsmedel innehållande hela
korn och kärnor.

•

Grönsaker med kraftigt skal som
tomater, gurka, ärtor och majs.

•

Frukt med kärnor som hallon
och ﬁkon i större mängd.

•

Trådig mat som frukthinnor av
citrusfrukter, ananas, sparris,
broccolistjälkar och svamp.

•

Dadlar, nötter, mandel, kokos och popcorn.

•

Helt kött kan vara trådigt och innehålla senor
och bör därför ﬁnfördelas eller tuggas väl.

•

Krabba och räkor kan vara svårsmälta.
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Recept
Energirika frukostrecept:
Energirik välling
Tillred vällingen enligt recept på paketet men vispa ut pulvret
i standardmjölk eller gräddmjölk istället för i vatten samt tillsätt
1-3 tsk matfett, 80 % eller fetare.

Energirik ﬁlmjölk
Berika ﬁlmjölken genom att blanda hälften ﬁlmjölk och hälften
gräddﬁl eller tillsätt ett par matskedar grädde.

Energirik havregrynsgröt 1 port
Ingredienser
1 dl havregryn
2 1/2 dl standardmjölk
1-3 tsk matfett 80 % eller fetare
salt
Beredning
Blanda havregryn, mjölk, matfett och salt i en kastrull. Låt koka
upp under omrörning. Koka i 2-3 minuter. Servera med standardmjölk eller gräddmjölk samt sylt.

Energirik mannagrynsgröt 1 port
Ingredienser
2 msk mannagryn
2 1/4 dl standardmjölk
1-3 tsk matfett 80 % eller fetare
salt
Beredning
Koka upp mjölk i en kastrull. Vispa i mannagryn och salt. Låt
koka sakta i ca 4 min under omrörning. Rör i matfettet.
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Komplettera gärna något av ovanstående alternativ med en smörgås. Exempel på pålägg är ost, köttpålägg, gravad lax, leverpastej,
ägg och kaviar. Använd pålägg av standardtyp, d v s inte light/
lätt, så att energiinnehållet blir högre.

Energidrink 1 port a 1,5 dl
Ingredienser
1/2 dl vispgrädde
1/2 dl standardprodukt av ﬁl, yoghurt eller mjölk
3-4 msk outspädd juice, nektar, måltidsdryck eller saft
Beredning
Blanda grädden med ﬁl, yoghurt eller mjölk. Smaksätt enligt ovan
och söta eventuellt med ﬂorsocker som löser sig lättare än strösocker. Kan förvaras i kylskåp i ett dygn.

Glassdrink 1 portion
Ingredienser
1 dl standardmjölk
1/2 dl gräddglass
Smaksätt med t ex apelsinjuice, katrinplommondryck, O’boy-pulver, mosad banan eller
sylt. Konserverad frukt, fruktpureér i barnmatsburk eller frysta bär kan också användas som smaksättning.
Beredning
Vispa samman ingredienserna. Söta eventuellt med ﬂorsocker.
Tips! Vid beredning av större sats är det en fördel att använda
mixer eller matberedare för att blanda ingredienserna.

Övriga recept
Berikad varm soppa 1 port
Redda pulversoppor kan berikas med grädde, matfett, matolja,
riven ost, mjukost eller crème fraiche.
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Beredning
Då redda pulversoppor används bör dessa kokas på standardmjölk
istället för på vatten för att öka energiinnehållet.

Äggröra i mikro 1 port
Denna äggröra går mycket snabbt att tillaga i mikrovågsugn. God
att äta till en skiva skinka eller ett par köttbullar. Passar också bra
att servera på rostat bröd.
Ingredienser
1 ägg
1/2 msk margarin
2 msk mjölk
1/2 krm salt
Beredning
Smält margarin i en skål några sekunder. Blanda de övriga ingredienserna. Rör med en gaffel så att allt blandas väl. Tillaga
i mikrovågsugn på full effekt i en halv minut. Rör om. Tillaga i
ytterligare en halv minut. Ta ut äggröran innan den stelnat, den
ska vara lite krämig.

Mellanmålsalternativ
•

Näringsdryck.

•

Risifrutti/Mannafrutti.

•

Delikatessyoghurt.

•

Kräm med gräddmjölk.

•

Nyponsoppa med mandelskorpor och grädde.

•

Fruktsoppa med glass.

•

Glass och bär/konserverad frukt.

•

Energidrink och glassdrink (se recept).

•

Ostkaka med saftsås.

•

Smörgåskex med dessertost.

•

Smörgås med pålägg.
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Alternativ näringstillförsel
Det ﬁnns tillfällen när den sjuke inte kan få i sig kosten på
vanligt sätt. Det kan bero på att mag- och tarmkanalen inte
fungerar ordentligt, att det ﬁnns risk för tarmvred eller att det
ﬁnns passagehinder i matstrupe, mag- och tarmkanal.
Då kan näring tillföras:
• Direkt i blodbanan.
• Direkt till magsäcken.
Båda behandlingsformerna är medicinska behandlingar och
det görs samma ställningstagande som vid andra medicinska
behandlingar.
Det är viktigt att dessa behandlingar endast används i de
fall den sjukes livskvalitet kan höjas genom behandlingen.
Om dessa metoder används vid felaktiga indikationer kan den
sjuke orsakas onödigt lidande. Se också kapitel ”Den sista
tiden” rubriken ”Dropp”.

Direkt i blodet
Den person som under en längre tid behöver få sin näring direkt i
blodbanan brukar få den via ett centralt beläget blodkärl. Det kan
vara en venport eller central venkateter. En venport är en liten
dosa med en tunn kateter (slang) som är inopererad under huden
och den ligger i ett stort centralt blodkärl. En central venkateter är
i princip samma sak, men den saknar dosa och är inte dold under
huden utan en slang mynnar ut på kroppen. Fördelen med båda
dessa alternativ är att slippa från så många stick.
Om man kan äta eller dricka lite är det bra för slemhinnorna och tänderna eftersom det då produceras saliv. Får man inte svälja ner mat
kan man ändå prova att smaka
på vanlig mat utan att svälja den.
Det kan känna bra att tugga tugggummi för att få jobba lite med
tänder och käkar.
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När man får näringstillförsel direkt i blodet kommer avföringen
att bli mindre än normalt eftersom näringslösningen ej passerar
mag- tarmkanalen.

Direkt till magsäcken
Om mage och tarm fungerar normalt men det ﬁnns passagehinder
ovanför kan man ibland lägga in en tunn slang till magsäcken.
Välling som tillförs passerar genom mage och tarm precis på
samma sätt som vanlig mat. Kan man äta och dricka lite på vanligt sätt går det bra att kombinera med sondmatningen. Se stycket
ovanför.

36

Obehag, värk, ömhet och smärta
Smärta beskrivs som ”en obehaglig känsla
och en känslomässig upplevelse förknippad
med en skada, eller risk för skada av kroppens vävnader”. Smärta är en upplevelse och
smärta är alltid individuell. Den är en stark
upplevelse, svår att negligera. Och engagerar
människan till både kropp och själ.
I dagligt tal blandar vi ihop orden smärta,
värk, ont, obehag och ömhet. Det ﬁnns nyanser i orden. Smärta är skarpare och intensivare, värk ﬁnns även i vila och är i regel
molande och inte lika intensiv. Ont är mer
allmänt uttryck för smärta och värk och används ibland i andra
sammanhang om olust. Ömhet innebär en ökad smärtkänslighet
vid beröring.
Det är viktigt att redan när man börjar känna de första tecknen på obehag, ömhet eller lättare värk att prata med sin distriktssköterska eller läkare. En tidig insatt behandling är viktig för att
förebygga svår smärta längre fram i sjukdomsförloppet.
Det är inte alltid så lätt att beskriva för andra hur smärtan
upplevs. Sjuksköterskan och läkaren behöver detaljerade upplysningar om hur det känns för att kunna behandla smärtan. Det är
viktigt att den sjuke försöker att beskriva smärtan, gärna med
egna ord hur den känns både kroppsligt och känslomässigt.

Olika typer av smärta
Det ﬁnns olika sorters smärta, varav de vanligaste är vävnadsskadesmärta och nervsmärta. Det är viktigt att ta reda på vilken/
vilka smärtor den sjuke har för att kunna behandla smärtan rätt.

Vävnadsskadesmärta
Kroppen består av olika typer av vävnader t ex muskelvävnad,
benvävnad och fettvävnad. En skada i någon del av kroppen kallas
för vävnadsskada. Det ﬁnns smärtmottagare (smärtreceptorer) i
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både huden och andra vävnader i kroppen. Dessa smärtmottagare
signalerar när kroppen drabbas eller hotas av en vävnadsskada.
Cancer kan göra ont när en tumör trycker eller spänner eller
genom att tumörcellerna producerar ämnen som får smärtnerverna att reagera. Smärtsignalerna leds via nerverna till hjärnan. Det
är först när signalerna når hjärnan som man känner smärtan.
På vägen upp till hjärnan kopplas signalerna om ﬂera gånger.
Vid omkopplingsstationerna kan signalerna förstärkas eller försvagas på olika sätt. Akupunktur, TENS (smärtbehandling genom elektrisk ström via huden) och smärtstillande läkemedel är
exempel på olika sätt att försvaga signalerna.
Kroppens egna smärthämmande ämnen (exempelvis endorﬁner och noradrenalin) kan också
bromsa signalerna. De frigörs bl a när smärtsignalerna når hjärnan Ett exempel på detta
är när man ramlar och slår sig men inte känner smärtan förrän senare. Denna naturliga
smärtlindring är inte tillräcklig vid långvarig
svår smärta. Den kan förstärkas på olika sätt
t ex genom akupunktur.

Nervsmärta
Denna typ av smärta beror på att en nerv, ryggmärgen eller hjärnan har skadats. Det typiska för nervsmärta är att smärtan känns
på ett annat ställe än där skadan sitter, den strålar ut i nervens
utbredningsområde och känseln är ofta påverkad i samma område. Nervsmärta karaktäriseras ofta av obehagliga sensationer,
brännande, ilande, blixtrande eller stickande smärta.
Vid cancersjukdom kan nervsmärta uppstå om en tumör
klämmer på en nerv. Nervsmärta kan också uppstå vid bältros
eller nervinﬂammationer. Nervsmärta signaleras annorlunda än
vävnadsskadesmärta. Signalerna går utanför de system som påverkas av kroppens egna smärthämmande ämnen (endorﬁner)
och vanliga smärtlindrande läkemedel. Behandling av nervsmärta kräver därför andra åtgärder och läkemedel än behandling av
vävnadsskadesmärta.
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Smärtbehandling
Målet med behandlingen är smärtlindring.
Behandlingen börjar med en analys av smärtan. Där patientens beskrivning av smärtan och var den sitter, känns, hur länge
den varat och hur den påverkar livet ligger till grund för behandlingen. Eftersom smärtan är individuell hos varje patient ska
smärtbehandlingen anpassas individuellt.
Smärta kan behandlas med smärtstillande läkemedel, läkemedel mot nervsmärta, TENS (smärtbehandling genom elektrisk
stimulering av nerv via huden) eller akupunktur. Vid smärta som
beror på cancer kan dessutom cytostatika-, hormon- eller strålbehandling lindra smärtan. I vissa fall kan också avlastande operationer göras för att lindra smärtan.
Det är viktigt att behandlingen av smärta inriktas på smärtans
alla dimensioner, inte bara den fysiska smärtan utan också den
psykologiska, sociala och existentiella smärtan.
Det är viktigt att följa upp och utvärdera smärtbehandlingens
effekter och biverkningar för att se om behandlingen är rätt eller
behöver ändras. Det behövs en ganska tät kontakt med läkare/
sjuksköterska framförallt i början av behandlingen.

Läkemedel mot vävnadsskadesmärta
Smärtstillande läkemedel kallas på fackspråk för analgetika. Meningen med behandlingen är att förebygga smärta, det innebär att
läkemedel ska tillföras så att det ﬁnns i så jämn nivå som möjligt i
kroppen. Att vänta tills det börjar göra ont innebär att man snabbt
behöver mycket högre doser än vad som annars är nödvändigt.
För att läkemedelsnivån i kroppen skall hållas
jämn är det viktigt att ta läkemedlet med de
doseringsintervall som är föreskrivet. Man
ska inte hoppa över tabletter bara för att man
inte har ont just då. Det är viktigt att ta sina
smärtlindrande tabletter enligt schema, annars kommer läkemedelsnivån att sjunka i
kroppen och man får då ett smärtgenombrott.
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Vanliga receptfria smärtstillande läkemedel, är ofta basen i behandlingen av vävnadsskadesmärta. De bromsar smärtsignalerna
ute i vävnaden där smärtan ﬁnns.
Några exempel:
•

Paracetamol (Alvedon, Panodil, Curadon, Reliv).

•

Acetylsalicylsyra (Magncyl, Bamyl, Aspirin).

•

Antiinﬂammatoriska medel (Pronaxen, Diklofenak).

Det är viktigt att följa doseringsanvisningen, större dos än ordinerat ger inte bättre effekt.
Om något av dessa läkemedel inte räcker till för att lindra
smärtan får man lägga till en opioid. De fungerar så att smärtsignalerna bromsas vid omkopplingsstationerna i centrala nervsystemet (ryggmärg och hjärna)
En grupp är de s k svaga opioiderna.
Till denna grupp hör exempelvis:
•

Kodein.

•

Kodein och paracetamol (Citodon, Panocod).

•

Dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene).

•

Tramadol (Nobligan, Tramadol,
Tiparol, Tradolan).

•

Samt några andra kombinerade preparat.

Att ta dessa läkemedel med dosering över en viss nivå förbättrar
inte den smärtlindrande effekten.
Till den andra gruppen av centralt verkande smärtstillande
medel hör morﬁnläkemedlen som är s k starka opioider. De kan
ges i så hög nivå som smärtan kräver och därför kan även mycket
svåra smärtor behandlas framgångsrikt.
Exempel:
•

Morﬁn (Morﬁn, Dolcontin, Dolcontin Unotard, Depolan).

•

Fentanyl (Durogesic, Fentanyl Hexan, Matrifen, Actiq).

•

Metadon.

•

OxyContin, OxyNorm.
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Morﬁnläkemedel kan ges som tabletter, sugtabletter, ﬂytande,
stolpiller, plåster och som injektion i huden, via blodet eller i
ryggmärgskanalen. Behandlingen kan fortsätta så länge som
sjukdomen och symtomen motiverar det. Årslånga behandlingar
är inte ovanliga. Det ﬁnns alltså ingen anledning att spara morﬁnet tills dess det blir riktigt svårt.
Alla läkemedel som tillhör gruppen centralt verkande smärtstillande medel orsakar förstoppning i mer eller mindre utsträckning. Det är därför viktigt att förebygga förstoppning.
Förstoppningen beror på att tarmens rörelser minskar och därför
förebygger man förstoppningen med medel som ökar tarmens
rörelser. Exempel: Laxoberal, Dulcolax. Avföringens konsistens
kan hållas mjuk med Movicol eller Lactulos. Tänk på att Stillhet
och för lite dryck förvärrar förstoppningen.

Läkemedel mot nervsmärta
Smärta som beror på att en nerv är skadad påverkas dåligt eller inte alls av morﬁngruppens läkemedel. Vissa läkemedel som
används vid depression (t ex Anafranil, Tryptizol) har visat sig
ha en smärtstillande effekt vid nervsmärta. Doserna är i allmänhet lägre än vid depressionsbehandling och effekten på smärtan kommer inte de första dagarna utan kan dröja några veckor.
Vissa läkemedel mot epilepsi kan användas mot vissa former av
nervsmärta.

Andra läkemedel
Kortison har effekt på smärta. Det kan ges vid nervsmärta om en
nerv sitter i kläm, vid huvudvärk orsakad av hjärntumör.
Kortisonet gör att svullnaden kring tumören minskar och
därmed minskar även trycket som ger smärtan.
Kortison minskar illamående och ökar aptiten och kan bidra
till ökat välbeﬁnnande.
Lugnande medel kan ordineras för att minska oro och ångest.
Den har ingen egen smärtlindrande effekt. Den lugnande effekten kan dock behövas för det allmänna välbeﬁnnandet och för att
minska den oro som gör att smärtan känns svårare.
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Smärta vid cancer
Cancersjukdom behöver inte vara förknippad med smärta. Mer än
var tionde cancersjuk har inte ont över huvud taget. Svåra smärtor
drabbar endast ett fåtal.
Cancerrelaterad smärta är speciell på ﬂera sätt. Eftersom
smärtan ofta är långvarig och dessutom en påminnelse om sjukdomen, innebär den en för det mesta en psykisk belastning. Hur
ont en cancersjuk har beror på var sjukdomen sitter och vilka vävnader som
är skadade av sjukdomen eller dess
behandling. Cancerkirurgi och strålbehandling kan vara orsak till en del
av smärtan. En cancersjuk kan också
ha andra typer av smärta som muskelvärk, huvudvärk, tandvärk eller
ischias, som inte beror på sjukdomen
men ändå behöver behandlas.

Förebyggande av smärta
Kunskapen om smärtbehandling har ökat under senare år. Det
innebär att den cancersjuke därmed har större möjligheter att få
sakkunnig hjälp med sina smärtor. Det är inte meningen att man
skall behöva ha svåra smärtor. Alla smärtor kan lindras. Men det
krävs att den sjuke berättar om när smärtorna börjar uppträda.
Det viktigaste i smärtbehandlingen är att förebygga så fort obehag eller värk uppstår, så att smärtan inte hinner bli så svår. Det
gör man genom att så snart obehag eller värk uppstår starta den
förebyggande smärtbehandlingen, dvs att ta smärtlindrande mediciner regelbundet efter ett schema.

Smärta vid demens
En demenssjuk kan i samma utsträckning som alla andra drabbas
av smärttillstånd av olika slag. De kan också få cancer, förslitningar i leder, värk från muskler och senor, värk p g a urkalkning
i skelett och bröstsmärtor orsakade av hjärt- eller lungsjukdom.
På grund av sina kommunikationsproblem har personer med de-
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menssjukdom svårt att uttrycka smärta eller söka hjälp. Kommunikationsproblemen kan bestå av att den sjuke har svårigheter att uttrycka sig så att andra förstår eller att själv förstå andra
människor. Att inte alltid kunna förmedla tankar och känslor
innebär inte oförmåga att tänka och uppleva. Den demenssjuke
kan ha starka känslor men vara oförmögen att uttrycka dem.
Genom att demenssjuka ofta saknar språk kommunicerar de
genom att använda det semiverbala språket och kroppsspråket.
Den demenssjuke stönar, jämrar sig, gnäller eller skriker. Hållning, mimik, rörelser och gester utgör delar av kroppsspråket.
Det kan vara svårt att analysera smärta hos en demenssjuk.
För att kunna ställa en bra smärtdiagnos måste den till stor del
grunda sig på de personer som står den sjuke närmast, d v s
anhöriga/närstående och vårdnära personal som ser den sjuke
varje dag.

Tecken på smärta
Fysiska tecken
Ansiktet
•

Ögonen: tårar, stirrande/matt blick, förändrade pupiller
och hopknipna ögon.

•

Huden: svettig, varm.

•

Färg: blek, röd.

•

Mimik: spänd, rynkad panna/näsrot, biter ihop, grinar illa.

Kroppen
•

Hållning: stel, orörlig, spänd, slapp, hopsjunken.

•

Rörelse/aktivitet: nedsatt rörlighet. Avvärjande, skyddande,
masserande, gnuggande rörelse. Ändrar ställning ofta,
onaturligt sätt att gå, skakig, motorisk oro.

•

Ätstörningar: aptitlöshet eller illamående. Vill inte
öppna munnen.

•

Förändringar i urin- och avföringsmönster: förstoppning,
diarré, inkontinens, urinträngningar, små urinmängder.
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Verbala uttryck
•

Uttrycker ibland klart och tydligt att de har ont.

•

Verbala ljud ökar i frekvens och styrka.

•

Upprepar samma ord med klagande ton, klagar/ojar sig,
gnyr, ﬂåsar, skriker, ropar, stönar, säger fula ord.

Psykiska tecken
•

Själslig oro: gungar, bankar, klappar, håller i sig krampaktigt, drar sig undan, är på sin vakt, är hjälpsökande
och rastlös.

•

Stämningsläge: viljelös, orkeslös, gråtmild, irriterad eller
visar ökad förvirring.

•

Aggressivitet: slåss, kastar saker, sparkar, rivs, spottar.

•

Sömnrubbningar: svårt att somna, vaknar ofta, sover
oroligt eller lider av sömnlöshet.

•

Sinnesintryck: ljud- och ljusöverkänslig.
Känslig för beröring.

Sociala tecken
•

Söker/avstår mänsklig kontakt.

•

Visar avundsjuka.

•

Frågar efter anhöriga, visar irritation.

•

Visar otålighet, pockar på uppmärksamhet.

Existentiella tecken
• Frågar:
Vad gör jag här?
Varför blev det så här?
Var är mina barn?
Var är mamma?

Vad kan det bero på?
Fysiska orsaker:
Rörelse-/beröringssmärta: Kontrakturer, förslitningar i leder,
muskelspänning, blåmärken, svullnader, neurogen smärta,
frakturer, sår.
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Felaktig kroppsställning: Suttit länge i samma ställning, ligger/
sitter i ansträngd/obekväm ställning. Kläder/inkontinensskydd
sitter snett och skaver.
Mage, tarm, blåsa: Förstoppning, magkatarr, diarré, magknip,
urinretention eller infektion.
Munnen: Svamp, sår, blåsor, illasittande protes, tandvärk.
Öron: Felinställd eller ej fungerande hörapparat, vaxpropp, eksem eller inﬂammation.
Ögon: Infektion, torrhet. Glasögon saknas,
är felaktiga eller smutsiga.

Psykiska orsaker:
Rädsla: Förstår inte vad som händer här och nu.
Oro: Har inte kontroll över sin livssituation.
Ångest: Smärtsamma minnesfragment kan utlösa ångest. Ångest
hör ihop med rädsla och oro.
Identitetsförvirring: Vet inte vem man är.

Depression
Sociala orsaker:
Trivs inte, längtar hem.
Brist på integritet, självbestämmande och respekt.
Saknar vänner och anhöriga.
Känner sig ensam, vill bli sedd och bekräftad.
Får inte sina behov tillgodosedda.
Rollförluster- vill hem och ta hand om barn/hemsysslor.

Orsaker i miljön:
Ljud: Störande radio och TV, medboendes beteenden.
Ljus: För starkt, för svagt eller bländande.
Personalen: Bemötande, stress, stämningsläge.
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Existentiella orsaker:
Grubblerier: Talar om döden och framtiden, undrar varför man
är här.
Religiösa frågor: Skuld och straff.

Enkla åtgärder
•

Avlasta tryck, ändra sitt- och liggställning.

•

Försiktighet vid av- och påklädning.

•

Kontroll av kläder, skor, inkontinensskydd.

•

Kontroll av hörapparat och glasögon.

•

Toalettbesök.

•

Lugna och trösta.

•

Mjuka händer, lugna rörelser.

•

Vila, lugn och ro.

•

Bekräfta den sjukes känslor.

•

Ge kroppskontakt.

•

Ta sig tid att prata.

•

Kontrollera urin och avföring.

•

Ge mat och dryck.

•

Anpassa ljud och ljus.

Läkemedelsbehandling
Det gäller samma behandlingsprinciper med läkemedel som vid
annan smärtbehandling, med en viktig skillnad – dementa har
större risk för biverkningar. I likhet med generella riktlinjerna
för behandling av äldre personer bör man starta med låga doser,
gärna halva normaldosen. Dosökningen bör också vara långsammare än hos icke-dementa personer. Det är mycket viktigt att
noggrant följa behandlingseffekten och utvärdera resultat ofta.
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Information om morﬁn
Morﬁn är en smärtlindrande medicin som funnits i ﬂera tusen år.
Den utvinns ur opiumvallmo. Det ﬁnns en lång rad ämnen som
liknar morﬁn till uppbyggnad och effekt. Några vanliga läkemedel som innehåller sådana ämnen är Dolcontin, Ketogan, Metadon, Durogesic och Palladon. Morﬁn lindrar smärtor genom att
minska smärtimpulserna i hjärna och ryggmärg.
I ryggmärgens och hjärnans smärtsystemﬁnns
ﬂera morﬁnliknande ämnen.

När används morﬁn?
Morﬁnpreparat används för lindring av svåra
smärtor t ex cancer. Detta görs efter noggrann
bedömning av läkaren. Även andra smärttillstånd
kan behandlas med morﬁn. Morﬁn hjälper inte
mot alla typer av smärta.

Biverkningar av morﬁngruppens läkemedel
Morﬁngruppens läkemedel (kallas morﬁn fortsättningsvis) har
några biverkningar som man kan förutse och därmed kan man
också förebygga så att de inte uppstår.
Förstoppning: morﬁn minskar rörelserna i tarmen vilket leder
till förstoppning. Man kan förebygga det genom att ta laxermedel
redan när morﬁnbehandlingen inleds. Det är viktigt att avpassa
dosen så att magen hålls igång. Hur stor dos man behöver är helt
individuellt. Laxermedel av pulvertyp är olämpliga. Man bör
dricka rikligt med vatten och äta mat som har en lösande effekt.
Se kapitel om kost.
Trötthet: i början av behandlingen upplevs en viss trötthet. Den
går över inom några dagar. Tröttheten kan också bero på att man
haft ont innan och inte kunnat sova ordentligt. Vid doshöjningar
kan man också uppleva trötthet, fastän i mindre omfattning.
Illamående: ungefär en tredjedel av de patienter som börjar med
morﬁn upplever illamående. Det går över inom 7-12 dagar då
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kräkcentrum anpassats till morﬁnet. Denna biverkan förebyggs
genom att man får ett läkemedel mot illamående under den första
behandlingstiden. Om illamående uppträder senare i behandlingen beror det vanligen på annat än morﬁn.
Andningspåverkan: morﬁn påverkar andningscentrum så att
överdosering kan vara farligt. Andningscentrum utvecklar snabbt
tolerans för morﬁnet. Risken för farlig andningspåverkan försvinner helt efter bara ett par dagars behandling. Andra mindre
vanliga biverkningar: nattsvettningar, yrsel, vattenkastningsproblem och klåda.

Blir man narkoman?
Morﬁn är ett narkotiskt ämne, men det betyder inte att den som
tar det blir narkoman. Kroppen vänjer sig vid morﬁnet och efter
en tid har det uppstått ett fysiologiskt beroende. Detta beroende
liknar inte det som narkomaner upplever. Det är snarast ett beroende av smärtlindring, inte av berusning.
Om orsaken till smärtan försvinner t ex efter framgångsrik
strålbehandling eller operation, kan morﬁnbehandlingen avslutas efter försiktig nedtrappning. Denna nedtrappning bör alltid
göras i samråd med kunnig läkare eller smärtsjuksköterska.

Kan man dricka alkohol?
Känsligheten för alkohol kan förändras. Rådgör därför med den
behandlande läkaren.

Får man köra bil?
Morﬁn ger nedsatt reaktionsförmåga, speciellt i början av behandlingen. I samband med dosökningar kan reaktionsförmågan
också bli nedsatt. Vid dessa tillfällen är det inte lämpligt att köra
bil. Diskutera denna fråga med behandlande läkare.
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Hur länge kan man fortsätta behandlingen?
Man kan ta morﬁn hur länge som helst om smärtan kräver det.
Ofta får man höja dosen successivt. Det innebär inte risk för
sämre behandlingseffekt längre fram under sjukdomsförloppet.
Morﬁndosen kan i princip höjas obegränsat.

Kan man resa utomlands?
Ja, det apotek som lämnat ut medicinen kan utfärda ett intyg s k
Schengenintyg som skall medföras på resan för att vid behov uppvisas vid tullkontroll. Förvara medicinen på betryggande sätt.

Får man ge medicinen till någon annan?
Nej. Den dos morﬁn som ger en god smärtlindring till en person
kan vara direkt livsfarlig till en annan!
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Läkemedelspumpar
Vid fortlöpande behandling med smärtstillande läkemedel som
inte kan tillföras som tabletter, stolpiller eller plåster används ofta
läkemedelspump. Det blir smidigt för den sjuke och möjliggör
vård utanför sjukhus. Läkemedlet tillförs kontinuerligt, vilket gör
att svängningar i medicineffekten undviks. Läkemedelspumpar
används främst för behandling med morﬁn.
Det ﬁnns idag både batteridrivna bärbara infusionspumpar
och ballongpumpar avsedda för kontinuerlig tillförsel av läkemedel. De ﬂesta pumpar medger att den sjuke kan ta extrados vid
behov.
Läkemedel kan tillföras på olika sätt:
•

Via underhuden. En tunn mjuk nål fästes på buken, bröstet
eller annan plats som den sjuke föredrar. Den fasttejpas och
täcks med genomskinligt förband. Ger lika god effekt som
tillförsel direkt i blodet.

•

Intravenöst, i blodet, kan ges till den som har en intravenös
port eller en central venkateter.

•

I ryggmärgskanalen, en tunn kateter läggs in i ryggmärgsknalen. Används till smärtor när annat sätt att tillföra
läkemedel ej ger tillräcklig effekt. Ofta blandas morﬁngruppens läkemedel med lokalbedövnings medel. Ger
mindre biverkningar av läkemedlen eftersom lägre
doser behöver användas. Det är viktigt med mycket god
hygien när man har en kateter i ryggmärgs kanalen.
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Syrgasbehandling
Syrgasbehandling används framför allt vid svåra kroniska lungsjukdomar, t ex emfysem, kronisk bronkit eller astma. När dessa
sjukdomar skadat stora delar av lungvävnaden leder det till att
blodet inte kan syresättas tillräckligt. Andningsarbetet blir då
mycket ansträngande men ändå otillräckligt för kroppens behov.
Man brukar kalla detta för andningssvikt.
Behandling med syrgas är då till avsevärd nytta för patienten.
Sådan behandling brukar inledas av lungläkare efter undersökningar och noggrann inställning av lämplig dos. Dosen mäts i
tiondelar av liter/minut och måste regleras noga med speciella
ﬂödesmätare, eftersom syrgas i för hög dos kan försämra andningsfunktionen. Syrgasen tillförs via en liten näsgrimma som
ett tillskott till inandningsluften.
Syrgasbehandling ställer krav på att man inte röker, p g a den
ökade brandrisken den medför.
Med syrgasbehandling får man professionell hjälp av den klinik där behandlingen ordinerats, dvs vanligen från lungkliniken.
Vid andra tillfällen med andnöd, är syrgasbehandling sällan
till hjälp. I själva verket kan syrgasbehandling ibland vara direkt
farlig, eftersom syrgas i överskott kan påverka andningscentrum
i hjärnan, så att andningen försvagas.
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Alternativa behandlingsmetoder
I detta inryms s k ”alternativ medicin”, ”ovetenskaplig behanling” m m Det kan handla om godkända naturmedel, som kan fås
på recept av läkare, preparat som kan köpas i hälsokostbutiker,
magnetism, massage, elektricitet, viss kost o s v.
Sjukvårdspersonal kan inte rekommendera sådan behandling,
vars effekt och eventuella biverkningar inte prövats på ett vetenskapligt sätt.
Läkare och annan sjukvårdspersonal har ofta inget bra svar
på frågan om en viss alternativ behandling kan vara till nytta för
patienten. Ibland vet man inte något om den, ibland är den undersökt och har visat sig vara utan värde, och det kanske
man då måste tala om. Till slut är det den sjuke
som måste avgöra om han/hon vill prova en
behandling utifrån den information som
ﬁnns från tillverkare eller annan källa.
Läkare bör inte ge råd, som kan tolkas som
en rekommendation att prova en ovetenskaplig behandlingsmetod, detta speciellt om det är
en dyr behandling, vilket ju ofta är fallet.
När det gäller s k godkända naturläkemedel kan en läkare
medverka till behandlingen, genom att ta ställning till om den
kan ges utan att vara till men för den sjukes behandling i övrigt,
och genom att skriva recept.
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Symptom och åtgärder
Andningssvårigheter
Andnöd kan framkalla mycket ångestkänslor, inte bara hos den
som är sjuk. Att ha ”tungt att andas” är bara ibland ett tecken på
att lungor och luftrör inte fungerar som de ska, ibland är orsaken
en helt annan.
Om döden är nära förestående uppstår speciella andningsbesvär, vilka beskrivs under en särskild rubrik.
Grundläggande är givetvis att en undersökning görs så att
man har en rimligt säker förklaring till besvären och kan behandla därefter. Nedan anges några orsaker som läkare/sjuksköterska
funderar över i samband med en sådan undersökning.
•

Ångest, kan ibland upplevas och uttryckas som andnöd,
man vill ha frisk luft, öppna fönster o s v.

•

Lunginﬂammation, förekommer oftare när man blir
sängliggande och allmäntillståndet är nedsatt av sjuk
dom. Feber och hosta hör vanligen till.

•

Hjärtsvikt, är inte alltid så lätt att diagnostisera,
vätskedrivande medicin ger ofta god lindring.

•

Propp i lungan, kan komma plötsligt, gör ofta ont, ger
hållsmärta.

•

Vätskeutgjutning i lungsäckar eller bukhåla, påvisas
vid en kroppsundersökning, eventuellt måste
ultraljud/röntgen göras.

•

Tumörväxt i lungor eller lungsäckar, det är
i så fall oftast känt för sjukvårdspersonalen.

•

Lågt blodvärde, avslöjas med ett enkelt blodprov.

Den medicinska behandlingen kan, beroende på orsak, innebära
medicinering, att tappa ut vätska, syrgas i vissa fall, blodtransfusion etc. Ibland kan man inte behandla så att andningssvårigheterna försvinner, men vissa lugnande mediciner kan dämpa obehaget för den sjuke.

53

Vad kan man som närstående göra?
Den som är svårt sjuk och upplever andnöd ska inte lämnas ensam. Om ångest är orsak, eller ﬁnns med som ett symptom på
andnöden kan man som anhörig vara till stor hjälp genom att
ﬁnnas till hands.
En ﬂäkt ger en frisk luftström, som ofta upplevs positivt.
Oftast underlättas andningen om man ligger högt med överkroppen.

Diarré
Vid diarré har man en onormalt snabb passage
genom tarmen som gör att vattnet i tarmen inte
hinner sugas upp. Detta leder till en tunnﬂytande
avföring, diarré.
Det ﬁnns ﬂera tänkbara orsaker till diarré, bl a
läkemedel typ antibiotika Vid cytostatikabehandling liksom
vid strålbehandling påverkas tarmens slemhinna vilket ofta ger
upphov till diarré. Operation av delar av tarmen kan även orsaka diarré.
Långvarig förstoppning kan i vissa fall ge diarré, s k förstoppningsdiarré. Diarré kan också uppkomma på grund av
rädsla eller oro.
Vid diarré är det lämpligt med små måltider och rikligt med
vätska. Se kapitel om Kost.

Feber och svettningar
Feber är en reaktion på något som händer inne i kroppen och vi
är ju alla bekanta med att feber är vanligt vid infektioner, något
som ju också kan drabba en patient med annan svår sjukdom.
Men feber utan samtidig infektion kan vara ett symptom vid
en tumörsjukdom. Febern blir då sällan hög och beror på kroppens reaktion mot sjukdomen och de förändringar i vävnaderna
den medför. Denna temperaturstegring i kroppen ﬁnns ofta
kvar under lång tid.
Kallsvett och värmekänsla, som uppträder vid livets slut, kan
bero på utsvämning av adrenalin, en slags försvarsreaktion. Hu-
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den blir kall och fuktig, men den sjuke känner sig varm, och det
kan då bero på att den inre kroppstemperaturen stiger. Genom att
”ta tempen” får man besked och feltolkar inte hudens kyla.
Snabbt sjunkande kroppstemperatur ger ofta svettningar, men
då känns inte huden kall.
Feber är i sig inte skadligt och måste inte behandlas om den
inte blir mycket hög. Man kan alltid försöka ordna så att det blir
svalare i rummet, ha tunnare sängkläder, minska klädseln, kyla
av kroppen genom att fukta huden etc.

Förstoppning
De ﬂesta svårt sjuka plågas ofta av förstoppning. Det leder till
lidande och innebär en risk för allvarliga komplikationer. Förstoppningen kan bero på inaktivitet, dålig aptit, läkemedel, förlamningar, tumörer i mag-tarmkanalen eller att den sjuke inte
dricker tillräckligt Det är viktigt att lära sig hur man skall förebygga och själv behandla förstoppning.
Kunskap hos den sjuke och anhöriga är mycket viktig!
Mängden avföring, konsistens och intervall varierar med
kostens innehåll, kroppens rörelser, vätskeförhållande i kroppen
m m. Rörelserna i tarmen regleras av autonoma (självstyrande) nervsystemet och en egen
styrningsmekanism i tarmväggens muskulatur. Samspelet är komplicerat och störs lätt.
En avsevärd del av avföringen kommer från
avstötta celler från tarmen. Även den som
inte äter måste därför ha avföring.
Generella rekommendationer:
•

Riklig dryck, ﬂera glas extra varje dag.

•

Fysisk aktivitet, exempelvis promenader för den som orkar.

•

Färsk mogen frukt som t ex päron, kiwi.

•

Grönsaker.

•

Regelbundna toalettvanor, att t ex gå på toaletten
efter varje frukost.

Läs mer i kapitel om Kost.
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Vissa mediciner kan ge förstoppning. Detta gäller framförallt
smärtstillande medicin av typen centralt verkande analgetika,
t ex morﬁn. Förstoppning som orsakas av dessa mediciner går
inte att behandla med hjälp av lösande och ﬁberrik mat. I dessa
fall måste laxerande medel ges.
En obehandlad förstoppning kan leda till viktnergång, illamående, besvärliga diarréer och till svåra smärtor. Därför är det
viktigt att rådgöra med distriktssköterska eller läkare om förstoppningen inte försvinner med enkla egenvårdsåtgärder. Ofta
behöver den som är svårt sjuk tillägg av någon form av laxermedel. Den som har stomi bör kontakta stomisjuksköterskan om
tömningen inte fungerar.

Förvirring
Vid förvirring (ibland används ordet ”desorientering”) är det en
svikt av hjärnans normala funktion, när det gäller att tolka intryck, igenkänna personer eller föremål, uttrycka ord och tankar,
minnas etc. Den sjuke kan också säga saker som han/hon normalt
aldrig skulle ha gjort. Förvirring är ofta tillfällig och/eller kan
behandlas. Det är rimligt att en bedömning görs av sjukvårdspersonal om förvirringssymtom dyker upp och man har då många
möjliga orsaker att överväga.
•

Infektion.

•

Miljöförändring, förﬂyttning.

•

Ren uttröttning, p g a dålig sömn, smärta etc.

•

Medicinbiverkan, gäller många mediciner.

•

Snabb förändring av medicindosering, t ex ökning av
morﬁndos, upphörande av lugnande/dämpande medicin.

•

Felaktiga doseringsintervall för morﬁn, t ex för tätt på
dagtid och för glest nattetid.

•

Grundsjukdomens påverkan på hjärnan och andra organ.

•

Lågt blodtryck.

•

Lågt blodvärde.
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Vad kan man som närstående göra?
En närstående, som stannar hos den sjuke och lugnt förklarar/
korrigerar eller bara pratar om vardagliga ting minskar ”virrigheten” och är till stor hjälp. Man ska dock ha klart för sig att
häpnadsväckande desorientering kan komma till uttryck och kan
vara svår att korrigera. Det gäller då att inte kämpa in absurdum
för att ”rätta till”.
Låt vårdpersonal ta ställning till om någon medicin kan vara
orsak, och om förvirringen bör behandlas på något sätt.

Hosta
Hosta är nästan alltid orsakat av någon slags
irritation i luftrören eller nedre delen av svalget, det kan vara slembildning eller slemhinnesvullnad p g a en infektion någonstans i
luftvägarna, mycket segt sekret eller slemproppar, irriterande partiklar i luften såsom
tobaksrök, man kan svälja fel m m.
Har man en kronisk luftrörssjukdom är ju
hosta en del av symptombilden sedan lång tid. Det händer givetvis att hostretningen direkt orsakas av tumörsjukdom i luftrör,
lungor eller lungsäckar.
Några allmänna råd, som dock inte kan tillämpas i alla fall,
kan ges:
•

Att dagtid vara uppegående, eller sitta upp, förbättrar luftﬂödet i lungornas nedre delar och motverkar ansam ling av
det sekret som alltid bildas i luftrören.

•

Att ligga plant nattetid underlättar upptransporten av sekret.

•

Att dricka extra mycket, gärna varm dryck, underlättar vid
segt slem.

•

Slemlösande medicin i form av brustabletter kan fås på recept och fungerar ofta bra mot segt slem och slemproppar.

Hostdämpande medicin ska inte användas okritiskt vid hosta,
men kan vara att rekommendera vid påfrestande rethosta, och då
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speciellt om den stör nattsömnen. Det blir dock inte aktuellt om
den sjuke p g a smärta får morﬁn, eftersom morﬁn är ett av de
effektivaste hostdämpande medlen.

Illamående och kräkning
Att må illa och att kräkas är oftast en följd av behandlingen eller grundsjukdomen. Ett kraftigt och/eller långvarigt illamående
följs ju ofta av kräkning, men kräkningar förekommer också utan
att föregås av illamående.
Orsakerna kan vara mycket varierande och varje orsak har sin
behandling. Det är således viktigt för sjukvårdspersonal och anhöriga att förstå detta.
Illamående och kräkningar kan bl a bero på:
•

Magsäck och tarm arbetar långsamt, dvs tömningen/
transporten är försvårad. Det är ofta en medicinbiverkan,
men otillräcklig fysisk aktivitet kan också vara orsak.

•

Magkatarr, magsår. Förenat med smärta, värk m m.

•

Förstoppning.

•

Morﬁn ger illamående första tiden, efter några dagar brukar
man dock tolerera medicinen bättre. Förebyggande medicin
ﬁnns och används ofta.

•

Biverkningar av andra mediciner, t ex cellgifter,
hjärtmedicner.

•

Strålbehandling kan ge oönskade effekter på magtarm
kanalen, bl a illamående p g a störd tarmfunktion.

•

Grundsjukdomen i form av tumörväxt i hjärnan eller
lever t ex.

•

Tarmvred. Då blir buken spänd och kraftiga smärtor före
kommer i intervaller.

•

Svampinfektion i munhåla eller djupt ned i svalget.
Kan ses som rodnad eller vita beläggningar.

•

Ökad känslighet för lukt och smak.
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•

Ångest, negativa förväntningar inför en före stående
behandling eller annan förändring.

Vårdpersonal måste överväga vad som kan vara orsak, och om
någon medicinsk eller annan behandling är lämplig. Så kan t ex
kortison användas vid illamående p g a utbredd tumörsjukdom.
Vissa andra mediciner ﬁnns, som får magsäck och tarm att
fungera bättre, d v s att förﬂytta födan/tarminnehållet ”nedåt”
och inte ”uppåt”.

Vad kan man i övrigt göra?
Den som kräks bör hjälpas att inta rätt kroppsställning och ha ett
lämpligt kärl tillhands. Man bör inte ligga på rygg, men gärna
sitta upp eller ligga på sida för att minska risken att maginnehåll
kommer ned i luftvägarna.
•

Äta och dricka långsamt, små portioner är bra.

•

Kalla drycker, mellan målen, t ex
mineralvatten, kallt te.

•

Undvik mat som doftar eller smakar starkt, hårt stekt mat,
mycket söt, fet eller mycket varm mat. Se kapitel om Kost.

•

Vila efter maten med upphöjt huvud och bål.

Klåda
Generell klåda i huden kan bli ett problem vid en tumörsjukdom.
Orsaken är ofta att nedbrytningsprodukter från sjuk vävnad ansamlas i kroppen och ger irritation i huden, vilken upplevs som
klåda.
Sviktande njurfunktion, oavsett orsak, ger ansamling av andra nedbrytningsprodukter, fr a urinämne, och är därmed ibland
orsak till klåda.
Likaledes kan dåligt fungerande lever, p g a exempelvis tumörer
i levern eller andra leversjukdomar, orsaka generell klåda.
Tumörsjukdomar i blod eller benmärg, som leukemi eller lymfom, är kända för att ha klåda som ett av symptomen.
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Klåda hos äldre människor förekommer ju också utan relation till
någon allvarlig sjukdom. Man talar ibland om s k senil klåda. Huden åldras, talgutsöndringen avtar, huden förlorar sin smidighet
och blir känsligare än tidigare i livet.
Torr vinterluft i kombination med alltför ﬂitig tvättning med
tvål och vatten är en bidragande orsak till klåda.
Dessutom måste man också beakta att många mediciner kan
ge klåda som biverkning.

Hur lindrar man klådan?
Överväg först om klådan beror på överdriven rengöring av huden
med eller utan irriterande tvål, duschcreme etc. Det syns ofta att
huden är torr, ”fnasig” eller ﬁnt fjällande och ﬂäckvis rodnad.
Om man inte kan eliminera orsaken till klådan får man ta
till mediciner, som antingen ﬁnns receptfritt på apotek, eller kan
skrivas ut av läkare.
•

Dusch- och badolja i anslutning till dusch eller bad brukar
ge lindring vid torr hud.

•

Fuktighetsbevarande kräm rekommenderas om huden
misstänks vara torr, och kan som regel användas frikostigt,
gärna direkt efter dusch eller bad. Kräm innehållande karbamid är bra.

•

Ger klådan upphov till rivning är hydrokortisonkräm bra.
Vid besvärande nattlig klåda ﬁnns medicin att inta som
tabletter eller ﬂytande, s k antihistaminer. Dessa är klådstillande men också har en svagt sömngivande verkan, vilken
är önskvärd nattetid när rivmärken annars lätt uppstår.
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Sömnsvårigheter
Att trots en svår sjukdom få en god sömn är viktigt. Att ligga
vaken tär på krafterna och ökar ångesten.

Möjliga orsaker och råd
•

Dålig ”sovmiljö”? Störande ljud?
För varmt i rummet? Obekväm säng?
Förändra till det bättre om det är möjligt.

•

Felaktig dygnsrytm? För mycket vila på
dagtid? Vara uppe och röra sig på dagen
och kvällen så långt till ståndet medger. Inte lägga sig för
tidigt. Gärna ett kvällsmål. Se kapitel om kost.

•

Ångest och oro? Viktigt att det ﬁnns någon anhörig att prata
med om sjukdomen, om vad som ska hända efter döden, om
begravningen etc. Är man svårt sjuk är döden en hotfull
realitet, och det är bara en lättnad att få prata om framtiden
med sina närmaste.

•

Fungerar smärtbehandlingen? Det bör alltid övervägas och
kan diskuteras med vårdpersonal.

Medicinsk behandling
En insomningstablett kan ges vid lämplig tid på kvällen. Effekten
kommer inom 30 minuter. Effekten sitter i 4-8 timmar och man
kan upprepa dosen en gång till under natten utan att riskera störande morgontrötthet.
Vid mycket nattlig ångest och/eller nedstämdhet kan en antidepressiv medicin vara lämpligare att ge som sömnmedicin.
Dessa hjälper ofta bra mot svår ångest.
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Den sista tiden
De sista dagarna
När livet lider mot sitt slut blir den sjuke tröttare, och vilar och
sover mer. Han/hon orkar kanske inte prata eller ens delta i
samtalet. Men hörseln ﬁnns kvar ändå till slutet. Den förefaller
t o m att skärpas, så därför kan du säga allt du vill att han/hon
skall höra. En välkänd och kär röst har en förunderligt lugnande
inverkan. Tala, sjung eller nynna! Känselsinnet ﬁnns även kvar
och om det känns riktigt är det bra att hålla
handen, massera, smeka eller stryka över
pannan, då vet den sjuke att du ﬁnns där.

Vad händer i kroppen?
Den sista tiden ser alltid olika ut beroende på individen, åldern,
de psykologiska och sociala förutsättningarna, vad det är för
sjukdom personen lider av och mycket annat.
Det är svårt också för en person med medicinsk utbildning att
exakt ange hur lång tid som återstår.
Mot slutet brukar man kunna konstatera olika kroppsliga och
psykiska symtom och bortfall. Den döende vill kanske varken äta
eller dricka längre men klagar ändå över muntorrhet. Han kissar nästan ingenting alls, orkar inte längre sitta uppe och tappar
allt mer kontakten med omgivningen. Dessa bortfall följer inget
mönster och sker inte i någon fastställd turordning. Hjärtat försvagas beroende på att hjärtmuskelcellerna får allt mindre syre och
näring. Det uppstår en obalans i det elektriska impulssystemet
och blodcirkulationen till andra organ och vävnader försämras.
Det ﬁnns några kroppsliga tecken som kan tyda på att döden är
nära förestående:
•

Aptiten avtar allt mer, till slut vill den döende inte äta alls.

•

Urinproduktionen minskar därför att den döende dricker
så lite. Mot slutet blir urinen mörk och njurarna upphör
att fungera.
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•

Den döende kan både svettas och frysa. Det kan kännas som
feber. Han kan ändå vara mycket kall. En orsak kan vara att
systemet som reglerar kroppstemperaturen har slagits ut eller
att blodcirkulationen är mycket dålig.

•

Vätskeansamlingar kan uppstå på olika
ställen i kroppen beroende på att hjärtat
inte längre orkar pumpa som det ska.

•

Huden, i synnerhet benen, blir under de sista
dygnen ofta blåmarmorerad, blåskimrande eller
nästan lilafärgade. Det beror på att blodcirkulationen
och syreupptagningsförmågan för sämrats. Blodet strömmar
inte igenom och färgsätter huden som hos en frisk person.

•

Den sjukes andning försämras och blir allt mer oregelbunden. Det beror på att andningscentrum i hjärnan är skadat
och detta yttrar sig i långa pauser mellan andetagen. I slutet
är det vanligt att den döende ”suger” in luften för att sen
sucka eller stöna ut den. Däremellan är det långa uppehåll
som kan vara upp till femton sekunder. Det här sättet att
andas låter mycket mer plågsamt än det är och beror på att
impulserna till andningscentrum är oregelbundna. Den
döende andas så dåligt att syrebrist uppstår och det samlas
stora mängder koldioxid i blodet. Först när koldioxidhalten
blir allt för hög drar han åter ett djupt andetag. Den här
orytmiska andningen kan pågå i timmar upp till ett par
dygn. Så småningom förändras den döendes andning och
blir mer ytlig. Den döende drar endast små korta andetag
och andas bara med övre delen av bröstkorgen. Andningen
kan även förändras på andra sätt.

En del döende rosslar mot slutet. Rosslingarna beror på slem som
åker upp och ner i luftvägarna. Är det mycket besvärande kan
man medicinera och ge någon injektion som minskar rosslingarna. Injektionen kan upprepas ﬂera gånger under ett dygn. Läkemedlet har bra effekt och torkar ut slemhinnan. Blir munhålan
torr är det viktigt att fukta den ofta, ﬂera gånger per timme.
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Några drabbas mot slutet av lungödem, men det är ovanligt.
Det innebär att vätska samlas i lungorna därför att hjärtat inte
orkar pumpa som tidigare. Andningen blir rosslande och bubblande, det skummar, ser dramatiskt ut och hörs lång väg. Vätskedrivande medicin underlättar då andningen.
Alla döende blir inte medvetslösa. En del är vakna ända
fram till sista andetaget. Men många glider mot slutet över i
medvetslöshet. Orsaken är att cellerna i hjärnan skadas om de
inte får tillräckligt med syre. Syrebristen kan göra den döende
medvetslös.
Döden kommer gradvis och livet ebbar ut. Även sedan hjärtat slutat slå kan den döde ta några andetag. Ansiktsdragen slätas ut, pupillerna vidgas och ögonen blir beslöjade. Musklerna
slappnar av och huvudet faller bakåt och hakan ramlar ner. När
muskulaturen slappnar av kan det hända att det kommer en
kräkning, lite urin eller avföring.

Dropp
När en person vill ha mindre dryck och mat tyder det ofta på
att kroppen gör sig beredd inför döendet. Rörelserna i magtarmkanalen avtar, det är då naturligt att inte känna hunger och
törst.
Försök inte att tvinga i den sjuke mat eller dryck. Det mår
hon ofta sämre av. Helt naturligt har kroppen användning för
mindre mat och vätska. Detta vållar ibland de närstående oro.
I takt med att krafterna avtar orkar den
döende äta allt mindre ”kroppen
säger ifrån”. Den sjuke lider inte
av hunger eller törst. De lider av
muntorrhet. Muntorrhet lindras
inte av dropp utan av frekvent
munvård.
Munslemhinnorna bör fuktas
var 10-15 minut, det blockerar effektivt eventuell känsla av törst.
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Dropp i livets slutskede har uppenbara nackdelar:
•

Risken för lungödem och ödem (svullnader)
i vävnaderna ökar.

•

Produktionen av slem i luftvägarna ökar.

•

Produktionen av mag- och tarmsaft ökar, vilket
kan öka risken för svåra magsmärtor.

Fördelar med att inte ge dropp:
•

Minskad sekretion från lungorna ger mindre hosta och
underlättar andningen.

•

Minskad urinproduktion gör att den sjuke inte behöver
kämpa med toalettbesök, bli blöt eller ha kateter.

•

Vid minskad vätsketillförsel minskar det gastrointestinala
(magsäck-tarm) ﬂödet med mindre illamående och färre
kräkningar.

•

Reduktionen av vätska kan också leda till minskad svullnad
kring en tumör, vilket i sin tur kan minska smärta.

Dropp till en döende ska bara ges under en begränsad tidsperiod
då medicinska skäl föranleder det.

Dödsfallet
Att mista en nära anhörig eller vän är en av livets mest omvälvande händelser. Det är inte en situation som man kan behärska
på samma sätt som vardagliga saker i livet. Det är ofta
svårt att tänka sig att livet ﬂytt från den som en gång
varit så levande. För den som vill behålla den döde
hemma några timmar eller längre för att ta avsked
går det bra, det är inte bråttom. Att se och röra vid
den döde är ett sätt att bearbeta sorgen eftersom
man då bekräftar för sig själv att det som hänt
är sant. Därför kan det vara bra att alla som
stod den döde nära får den möjligheten, även
barnen. Men ingen ska naturligtvis behöva se
mot sin vilja. Ibland är det inte heller möjligt att
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ordna. För det mesta får man tillfälle att se den döde senare med
hjälp av begravningsbyrån. Ibland kan det vara värdefullt att ta ett
fotograﬁ på den döde. Det kanske låter skrämmande men ett foto
kan ha stor betydelse senare i sorgarbetet.
Det är naturligt att så snart som möjligt kontakta anhöriga och
vänner och meddela vad som har hänt. Var inte rädd att be om
hjälp och stöd. De ﬂesta brukar bli tacksamma om de kan bidra
på något sätt med vardagliga saker. Om du inte har någon att prata
med behöver du för den skull inte vara helt ensam. Det ﬁnns människor som är beredda att stödja dig. Det kan vara diakonissan,
prästen, distriktsläkaren, distriktssköterskan eller en kurator.

Konstaterande av dödsfall
Om en person dör efter att ha vårdats i hemmet bör man som närstående ta kontakt med vården. I första hand kontaktar man den
som hade ansvar för vården av personen. Sedan kan en läkare eller
sjuksköterska bekräfta dödsfallet och en läkare utfärda dödsbevis
så att begravning senare kan genomföras.
Om ingen vårdpersonal ﬁnns med vid dödfallet är det bra att
notera tidpunkten för dödsfallet.
Efter dödsfallet görs kroppen i ordning, man tvättar den, kammar håret, byter till rena kläder m m. Om man vill kan man själv
som närstående göra detta. Efter att den döde gjorts i
ordning kan kroppen vara kvar i hemmet till dess
alla som vill har fått ta farväl. Det ﬁnns alltid
tid för att lugnt och värdigt ta farväl av den
som gått bort. Först därefter kan begravningsentreprenör hämta den avlidne.
Den avlidne kan vara kvar i hemmet upp
till ett dygn om man ställer upp fönstret lite och sänker temperaturen i rummet.
Om man inte vill att den som avlidit ska vara kvar i hemmet
kan vårdpersonal hjälpa till att kontakta en begravningsbyrå som
hämtar den avlidne. Dessa har jour även på nätter och helger. Begravningsbyrån hjälper sedan anhöriga med övriga åtgärder, som
behövs inför begravning.
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Sorgeprocessen
Chocken i samband med ett dödsfall kan vara kortvarig, bara
några timmar men den kan också vara i dagar och veckor. Så
småningom måste man ta sig ur chocktillståndet och börja se
framåt.
Olika lugnande medel och alkohol kan ha en tillfälligt lindrande effekt, men stoppar också upp sorgen. Ju mindre man använder
av sådant desto bättre. Under sorgeprocessen dyker många olika
psykologiska reaktioner upp. De mest vanliga beskrivs nedan.

Idealisering
”Om de döda intet annat än gott” är ett latinskt ordspråk. Denna
idealisering hör till sorgen. ”Vi hade det så bra tillsammans” och liknande uttryck är vanliga tankar när
man har sorg. Ibland är de kopplade till skuldkänslor som man försöker att komma ifrån genom att ta fram allt som varit positivt. Många
gånger är detta en helt realistisk känsla. Man
har haft ett gott förhållande till den som dött
och det känns mycket tomt när han eller hon
inte längre ﬁnns.

Ilska
Den ilska man känner mot tillvaron och det som hänt är lättare
att uttrycka mot personer. Aggressiviteten kan också riktas mot
Gud. Om det funnits en rättvis Gud hade något sådant här inte
kunnat inträffa. Den behandlande läkaren men även prästen som
förrättat begravningen kan bli föremål för ilska och vrede. Ilskan
kan också riktas mot den döde. Man har en känsla av att ha blivit
sviken av den man bäst behövde vilket kan vara fruktansvärda
känslor att utstå. Som sörjande bör man undvika att välja någon
”syndabock” som man gör ansvarig. Många gånger binder det
upp sorgen vid en speciell person eller situation och förhindrar
sorgens normala utveckling.
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Förtvivlan/depression
Det är en känsla av total hopplöshet och hjälplöshet, ibland en
känsla av övergivenhet. Djupa, mörka, tomma känslor som följs
av en intensiv smärta, åtföljda av gråtattacker. Man kan ha känslan av att man håller på att bli tokig. Den känsla av längtan man
har efter den döde och som inte kan tillfredsställas kan komma
till uttryck genom t ex rastlöshet, aptitlöshet, sömnstörningar,
drömmen om den döde, kvävningskänslor och andningsbesvär.

Oro
”Hur skall jag klara mig nu” kan vara ett uttryck för oro. Oron kan
också handla om rädslan att förlora kontrollen över sina känslor
t ex över sin aggressivitet så att man gör något man
får ångra. Eller att man blir rädd när man ser att
man inte ens klarar av de enklaste sysslor som
man tidigare utfört.
Efter ett dödsfall skall man möta människor och berätta om det som hänt. Själv har
man kanske aldrig stått öga mot öga med död
och begravning, detta är nu en god grogrund
för oro och osäkerhet.

Avundsjuka
”Andra får leva med sin make tills dom blir gamla, men jag får
inte det”. ”Dom får ha sitt barn kvar men vi förlorade vårt” Det
är inte ovanligt med denna typ av känslor. För att inte skuldkänslorna ska bli alltför starka är det viktigt att acceptera att man
faktiskt känner så ibland.

Skam
Den som sörjer skäms över att låta andra få se de svåra känslor
man bär med sig, vilket kan leda till isolering och tillbakadragande från omgivningen. En bitterhet över att omgivningen inte
försöker bryta igenom isoleringen blir då lätt följden. Som änka/
änkling kan man skämmas över sin nya sociala status att man
bryter all kontakt med gifta par man tidigare umgåtts med.

68

Oberättigade skuldkänslor
Sådana känslor dyker ofta upp vid sorg. Att
ha orsakat döden genom försummelse är en
vanlig självanklagelse som kan skapa en
stark känsla av skuld. ”Tänk om jag hade
vetat” ”Varför förstod jag inte” är självanklagelser som många bär med sig. Skuldkänslor i form av straff förekommer också.
Det kan vara något ”felsteg” som man gjort
och som man tänker sig få sitt straff för.
Då sorgeprocessen pågått en längre tid och man börjar kunna
göra sådant man vill och orkar, kan man få dåligt samvete också
för det. ”Har jag verkligen rätt att få känna så här, jag som förlorat den som betytt mest för mig” kan man fråga sig.
Sorgen behöver inte följa ett visst mönster, ”Din sorg är din”.

Till dig som har sorg
Håll inte tillbaka Dina känslor
Låt Din sorg och förtvivlan få uttryck i gråt. Skäms inte för att
”bryta ihop” inför andra människor. Sorgen kan kännas så stark
att man tror man skall dö av den.
Försök att undvika hyperaktivitet och isolering
Ett alltför snabbt igångsättande av utåtriktade aktiviteter är inte
så bra alla gånger. Stanna upp och låt sorgen komma. Att isolera
sig med sin sorg kan man behöva till viss del, men undvik att dra
dig undan i någon sorts skal. Försök att se den avlidne innan begravningen. Det ger hjälp att fatta vad som har hänt och tar bort
fantasier om hur den bortgångne ser ut.
Kontakta dina närmaste vänner direkt efter dödsfallet
Genom att du själv kontaktar dem visar du att du kan och vill
prata med dem om det som hänt.
Var beredd på att många människor kommer att undvika dig
Skälet till undvikandet är att de inte vet hur man skall bete sig,
vad de skall säga. Därför vågar de inte hamna i situationen att
möta den sörjande öga mot öga.
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Bygg inte upp något minnesmärke
efter den bortgångne i ditt hem.
Minnena skall ﬁnnas kvar men du måste
se framåt och fundera på hur du nu ska
ordna ditt liv. Gör inte något i panik,
när det gäller t ex hus, arbete och
nya djupa relationer. Först när man
kommit i någon slags balans efter
det som skett är man mogen att
bestämma sig för större förändringar i sitt liv.
Skriv gärna ned din sorg i dagboksform
eller som poesi.
Tänk på att sorgearbetet måste få ta tid.
Om du inte tycker dig kunna komma genom sorgen med hjälp av
dina egna resurser och din närmiljö, så skäms inte över att söka
kvaliﬁcerad samtalshjälp.
Sorgen måste få ta sin tid och det är viktigt att ställa in sitt liv
därefter. Kommer inte sorgen ut i samband med förlusten kan den
istället dyka upp senare som psykosomatiska besvär, depression
och ångest.
Sorgens mål handlar om att lösa upp den känslomässiga bindningen till den man förlorat, för att kunna bygga upp nya känslomässiga förhållanden eller att kunna engagera sig i det man har
omkring sig.
Sorgen har en början, men har den något slut? Man har
ibland talat om att normal sorg ska ta en viss tid, men man ska
inte sätta upp en tidsram för sorg även om vi i vårt effektiva samhälle skulle vilja det. De senaste åren har det talats mycket om
psykiska kriser och att bearbeta dessa för att sedan kunna leva
ett rikare liv.
För den sörjande kan detta kännas som ett krav, att man ska
klara av sin sorg på ett konstruktivt sätt vilket kan ge upphov till
skuldkänslor, när man ser att det inte fungerar så enkelt.
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Det har noterats av många att sorgen ofta har sin största intensitet
2-3 månader efter en förlust. Årsdagar av olika slag är svåra t ex
födelsedagar, högtider.
Sorgen tappar med tiden sin laddning och intensitet, men den
ﬁnns där. Av och till händer något som gör att sorg och saknad
dyker upp igen. Först så småningom kan man leva med sin sorg
utan att den smärtar och ömmar alltför ofta och alltför mycket.
Men hela tiden ﬁnns den där, minnena och saknaden är kvar. Så
kanske har sorgen inget slut? Eller rättare sagt vi kommer alltid
att minnas.
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