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Datum:

Medicinsk bedömning gjord av läkare att Ja Sign
personen är döende

Brytpunktssamtal/informerande samtal utfört
 Med den sjuke
 Med närstående
 Med hemtjänsten
    Med kommunen/beslutsenheten (bist.bed.)

Brochyr: "Livets sista tid" eller liknande utlämnad till närstående

Ej ändamålsenliga åtgärder avbrutna, Tex. Provtagning
blodtrycksmätn, temp, vätskelista, vändschema……

Ej nödvändiga läkemedel utsatta. 
Beredskap finns att konvertera perorala läkemedel till annan 
administrationsform

Vidbehovsordinationer i injektionsform finns ordinerat mot
     Illamående
    Rossel/andnöd
 Smärta
     Ångest/oro

Åtgärder för munvård insatta

Åtgärder mot tryckskada insatta

Extravak insatt
Närstående vill själv sitta hos den sjuke

Vem konstaterar dödsfallet?

Speciella önskemål (avsked, speciella kläder, religiösa arrangemang)

Omvårdnadsåtgärder att tänka på:
Nutrition
Undvik vätskelista, fukta munnen flera ggr/tim-lindrar törst. Dropp kan bli en belastning för den döende
Elimination
Fylld blåsa kan skapa oro, överväg om KAD kan lindra. Behov av avföring kan skapa oro.
Cirkulation
Tempstegring vanlig i livets slut, behandlas endast vid besvär. Marmorering och sval/kall perifert vanligt.
Aktivitet
Små lägesändringar. Vändningar oftast för jobbigt. Kontrollera att leder ej blir översträckta.
Många kuddar! Kontrollera hälarna.
Hud/vävnad
Hålla huden ren, torr och mjuk. Små lägesändringar. Tryckavlastning. 
Psykosocialt och emotionellt
Planera vak vid behov. Hur vill den döende och anhöriga ha det? Planera framåt. Upprätta kontaktvägar 
till anhöriga. Var närvarande. Informera om närståendepenning. 
Fysisk miljö
Hjälpmedelsöversyn, är sängen optimal för den sjuke och för personalen. Behov av tryckavlastande 
madrass. Behövs glidlakan, draglakan. Ta bort onödig plast.

Checklista vid vård i livets slut   (åtgärderna ska dokumenteras i journalen) 
Namn Född: 

Vägledning för teamet vid ställningstagande till att en person är döende: Alla tänkbara övergående orsaker och 
kurativa åtgärder ska noggrant ha övervägts. Därefter kan följande kriterier tas i beaktande för ställningstagande att 
personen är döende. Minst två av dessa ska vara uppfyllda.  Personen är: 
Sängbunden 
Medvetandesänkt 
Kan endast dricka små klunkar 
Kan ej längre svälja tabletter 


