
Upplýsingar fyrir aðstandendur

Við lífslok



Það fylgir því oft mikið álag og óvissa að eiga ástvin sem er 
deyjandi.  Ýmsar tilfinningar geta vaknað hjá aðstandendum 
og ekki er óalgengt að þeir hafi áhyggjur af því að 
dauðastundin sjálf verði ástvini þeirra erfið. 
Öll erum við einstök og nálgumst dauðann hvert á sinn hátt 
en hér verður fjallað um nokkur einkenni sem eru algeng á 
síðasta stigi lífsins. Þau þurfa ekki að vera öll til staðar hjá 
þeim sem er deyjandi, né koma fram í sérstakri röð. Stundum 
koma þau fram einhverjum dögum fyrir andlátið en stundum 
einhverjum klukkustundum.

Aukin svefnþörf
Einstaklingurinn sefur meira og dýpra en 
venjulega. Starfsemi líkamans breytist og 
einstaklingurinn er farinn að aftengja sig frá 
umhverfinu. Þó hann virðist fjarrænn er gott 
að sitja og halda í hönd hans og tala blíðlega 
til hans. Nærvera, snerting og hlýja þjóna alltaf 
tilgangi. Talið beint til einstaklingsins eins og 
þið mynduð gera venjulega og gerið ráð fyrir 
að hann heyri það sem fram fer. Heyrnin er 
síðasta skynfærið sem hverfur okkur. 

Næring og vökvainntekt
Þegar einstaklingurinn hættir að vilja nærast 
er það oft merki þess að hann er tilbúinn til 
að takast á við lokakafla lífsins. Reynið ekki að 
þvinga hann til að borða eða drekka, það eykur 
aðeins á vanlíðan. Gefið litla sopa af vatni eins 
og viðkomandi þolir eða bleytið svamp til að 
væta munninn. Gott er að bera mýkjandi krem 
á varir. Á þessu stigi vinnur líkaminn ekki úr 
vökvagjöf í æð og getur slík vökvagjöf reynst 
íþyngjandi og valdið bæði bjúg í lungum og á 
líkama.

Minni þvagútskilnaður
Þvagútskilnaður minnkar og þvagið verður 
dekkra, bæði vegna minni vökvainntektar og 
minna blóðflæðis til nýrna. Sömuleiðis slaknar 
á vöðvunum og einstaklingurinn missir oft þvag 
og hægðir.

Eirðarleysi
Einstaklingurinn getur orðið eirðarlaus og 
endurtekið ákveðnar hreyfingar, eins og að 
fitla við rúmfötin eða fálma höndum út í 
loftið. Þetta er eðlilegt og oft merki um minni 
súrefnisflutning til heilans. Best er að reyna ekki 
að stöðva eða hafa áhrif á þessar hreyfingar, 
frekar að róa einstaklinginn með því að tala til 
hans á eðlilegan hátt, strjúka honum varlega 
um ennið eða vangann eða jafnvel spila fallega 
tónlist. Sumir fá kippi í vöðva og geta róandi 
lyf hjálpað þegar um slík einkenni er að ræða.



Hitastig
Blóðflæði til útlima og húðarinnar minnkar og 
því verða hendur og fætur einstaklingsins kaldir 
viðkomu og litarháttur verður fölur. Yfirleitt 
finnur viðkomandi ekki fyrir kulda og því nægir 
að breiða yfir hann sæng en að öðru leiti ekki 
gera tilraun til að halda á honum hita. Ekki er 
heldur óalgengt að deyjandi einstaklingar fái 
hita sem stafar oft af lungnabólgu eða lyfjum 
sem notuð eru í einkennameðferð.

Breytingar á öndun
Öndunin verður oft grynnri og háværari, sem 
er eðlilegt og ekki merki um aukna vanlíðan. 
Vegna vangetu til að hósta og þverrandi 
líkamsstarfssemi gætu farið að heyrast 
hrygluhljóð og stafar það af auknu slími í hálsi 
og brjósti. Sé slím í munninum getur verið 
gott að snúa höfði einstaklingsins varlega 
til hliðar og láta slímið renna út en einnig er 
hægt að nota rakan klút, svamp eða grisju til 
að hreinsa munninn. Sömuleiðis eru til sérstök 
lyf sem draga úr slímmyndun. Ekki er ráðlagt 
að fjarlægja slím með sogi gegnum slöngu þar 
sem það getur aukið slímmyndun og valdið 
einstaklingnum miklum óþægindum. 

Þegar nær dregur endalokum breytist 
öndunarmynstur. Þá skiptast á tímabil þar sem 
öndun er grunn og hröð og tímabil þar sem 
langt hlé er á milli andardrátta. Það bætir oft 
líðan íbúa að hækka höfðalagið og/eða snúa 
honum á hliðina. 

Að kveðja
Þegar einstaklingurinn er tilbúinn til að sleppa 
tökum á lífinu og þú treystir þér til að sjá á 
bak honum er kominn tími til að kveðja. Segðu 
honum allt sem þú þarft að segja að lokum, 
jafnvel þó þú gerir það bara í huganum. Með 
því að vera í nálægð við ástvin þinn síðustu 
dagana eða stundirnar hjálpar þú honum að 
ljúka síðasta hlutverki sínu í þessum heimi 
og veitir sjálfum þér frið í hjarta og dýrmæta 
minningu.

Andlátið
Andlátstundin sjálf er yfirleitt friðsæl. Líkaminn 
slaknar og hinn látni fær friðsælt yfirbragð. 
Starfsfólk býr um hinn látna og boðið er upp 
á kveðjustund við dánarbeð með eða án prests 
eða öðrum aðila trúfélaga.

Frá starfsfólki
Það er alltaf erfitt þegar ástvinur er deyjandi 
en starfsfólk er tilbúið að aðstoða þig og styðja 
á þessum erfiðu tímum. Við hvetjum þig til að 
leita til okkar, spyrja spurninga og láta áhyggjur 
og óskir í ljós. Aðstandendur geta alltaf notið 
frjálsrar viðveru og getum við oftast útvegað 
hægindastóla eða svefnbedda sé þess óskað. Í 
eldhúsinu má finna sér eitthvað að narta í og 
yfirleitt höfum við heitt á könnunni.
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