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Palliativ vård
Palliativ vård ger en inblick i hur det är att vårda svårt sjuka och 
döende människor. Områden som tas upp är bland annat att 
lindra och trösta, om krisen, etiken och sorgen och om de olika 
vårdformer som finns.

Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig 
sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra 
och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och 
psykiskt, socialt och andligt.

Boken Palliativ vård har denna helhetssyn. Texten behandlar bland annat hur 
viktigt det är med lyhördhet, flexibilitet och empati för att kunna ge god palliativ 
vård. Den tar också upp hur det är att vara närstående till en person som ska dö. 
Boken ger även läsaren en möjlighet att reflektera över sin egen inställning till livet 
och döden.

Genom fallbeskrivningar får läsaren följa en äldre man, Gösta, från det att han 
får sin cancerdiagnos tills dess att han dör. Texten beskriver inte bara Göstas situa-
tion och upplevelser utan även familjens och vårdpersonalens. 

Här nedan ges ett exempel på en av fallbeskrivningarna från boken med tillhö-
rande frågor som finns i lärarhandledningen.
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ProvlekTion
läs utdraget ur  boken om Britta och Gösta och diskutera därefter följande frågor:

1. vilka existentiella frågor har Britta och Gösta?
2. vad tycker du om hur Britta bemöter Gösta när han är ledsen?

Uppgiften ger möjlighet att pröva följande centrala innehåll:
•	 Kriser,	existentiella	frågor,	reaktioner	och	psykosocialt	stöd.
•	 Fysiska,	psykiska	och	sociala	förändringar	i	livets	slutskede.
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HEMMA HOS GÖSTA DEL 4/12

Det var pingsthelg och i trädgården hos 

Gösta och Britta var det årets fi naste tid. Det 

hade de alltid tyckt. Lökarna blommade som 

bäst och tävlade med fruktträden om vem 

som var vackrast. Hela sommaren var kvar 

och det var skönt att sitta ute i försommar-

värmen.

Tänk att jag skulle få cancer, tänkte Gösta. 

Jag som alltid har skött mig så noga. Och nu 

när Britta och jag bara skulle ha det bra och 

ha gott om tid för hus och familj. Hur ska det 

nu gå med hus och allt? Hur ska det bli för 

Britta? Vad var det för mening med livet när 

det ändå skulle sluta så här? Fanns det nå-

gon Gud och i så fall var? Hans mamma hade 

haft en tro, men nu fanns inte hon längre när 

han så väl hade behövt ställa sina frågor.

Ja, inte gick det att njuta av det vackra för-

sommarvädret och ändå sjöng fåglarna som 

om inget hade hänt.

En dag nära midsommar ropar Britta på 

Gösta, men hon får inget svar. Till sist hit-

tar hon honom i verkstaden. Han sitter där 

och gråter. Britta undrar hur det är fatt. Då 

kommer en lång historia om hur ledsen han 

är över att han är sjuk, att han känner sig 

som en gammal gubbe, att han inte tycker 

något är roligt längre och att han bara är till 

besvär. Britta tröstar, sitter bredvid honom 

på en pall och håller om honom. Hon säger 

inte så mycket.

– Att det här skulle hända just nu. Och vi 

som skulle fi ra guldbröllop nästa höst, säger 

Gösta

– Det är klart att vi ska, säger Britta.

Så småningom skojar de lite med varan-

dra och talar om hur roligt det ändå ska bli 

att samla barn och barnbarn till en fest. Sen 

börjar Gösta gråta igen.

– Det blir väl den sista festen i så fall, säger 

han och snyftar mot Brittas axel. Och hur ska 

det bli med stentrappan?

 – Vi får väl se hur det kan bli med den, 

säger Britta och gråter lite hon också.

 – Nu dricker vi lite kaff e, säger hon sen, 

och så går de båda upp till köket.

Britta ser att Gösta går mycket sakta och 

att han har svårt med trapporna.
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