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Vad ska vi prata om idag?

2022-10-132

• Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ Vård (NVP)

• Varför påbörjades detta arbete?

• Erfarenheter från vårt pilotprojekt

• Nuläge



Vad är NVP?
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• Ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild 
patients palliativa vårdbehov

• Syfte: Kvalitetssäkra vården från det att vården övergår från botande till 
lindrande/stödjande vård. 

• NVP harmoniserar väl med SKR:s ”Vårdförlopp för nationellt kliniskt 
kunskapsstöd för palliativ vård”. Övergripande mål med vårdförloppet är:
- Ökad jämlikhet och kvalitet
- Öka kunskapen om att identifiera patienter med palliativa vårdbehov
- Erbjuda patienter och närstående samtal om förväntat sjukdomsförlopp 
och prognos
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Varför påbörjades detta arbete med att införa NVP?
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• Förbättringspotential sågs i verksamheterna 
genom journalgranskning, närståendeenkäter 
samt uppfyllelse av kvalitetsindikatorer från 
palliativa registret

• Politiskt beslut



Hur tog vi oss an detta uppdrag?
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• Våren 2021 startar arbetet med att implementera NVP
• Breddinförande eller pilotprojekt?
• Arbetsgrupp
• Nulägesanalys



Journalgranskning innan införande av NVP

2022-10-137

• 10 journaler på pilotenheten granskades i verksamhetssystemet VIVA 
hälso- och sjukvård, journalgranskningsmall från NVP användes

• Granskningarna gjorda på ett särskilt boende med demensinriktning

• 3 män och 7 kvinnor avlidna under 2020/2021

• Medianålder kvinnor 83,5 år, medianålder män 88 år. Vårdtiden varierade 
från 5 månader – 8 år



Vad framkom i journalgranskning?
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• Samtliga patienter hade ordination av symtomlindrande läkemedel

• I häften av journalerna fanns dokumentation om patientens förmåga att 
kommunicera och göra sig förstådd

• I hälften av journalerna fanns det dokumenterat att validerade 
bedömningsinstrument använts för symtomkontroll

• I en (av tio) journaler fanns anteckning om stöd till närstående



Uppfyllda kvalitetsindikatorer från palliativa 
registret på pilotenhet jan – dec 2020 (innan 
införande av NVP)
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Hur fortsatte NVP-arbetet på pilotenheten?

2022-10-1310

• Omvårdnadspersonal fick möjlighet till digital utbildning i palliativ vård

• Sjuksköterskorna på pilotenheten gick igenom NVP-dokumenten med 
omvårdnadspersonalen på arbetsplatsträffar (APT)

• Palliativa ombud utsågs på pilotenheten

• Pilotenheten påbörjade arbetet med NVP i skarpt läge  i 
november 2021



Uppfyllda kvalitetsindikatorer från palliativa registret 
på pilotenhet sept 2021 till sept 2022 (efter införande 
av NVP)
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Innan införande av NVP



Fråga: Vad är dina erfarenheter av att arbeta med NVP?

Intervju med palliativa ombud på pilotenheten i maj, 2022.

2022-10-1312



Vad tycker sjuksköterskorna på pilotenheten?
(maj 2022)

2022-10-1313

”Tydligt att 
omvårdnads-
åtgärder blir 
gjorda”

”Omvårdnads-
personalen är 
duktiga på att 
dokumentera i NVP”

”Arbetet med 
NVP är inte svårt 
eller 
tidskrävande” 

”Så bra att det 
tydliggörs att 
patienter inskrivna i 
NVP ska ha ett 
besök av ssk varje 
arbetspass och att 
dessa patienter är 
högt prioriterade”

” Brister har 
identifierats i 
kunskap om 
Abbey Pain 
Scale”

”Tydligt att 
brytpunktssamtal 
genomförs” 



Palliativa ombud bland omvårdnadspersonalen på 
varje enhet inom SÄBO äldreomsorgen:

2022-10-1314

Enhet Antal palliativa ombud

Åkershem 6

Kungsljuset 3-4

Hessegården 4 

Hällsjöhemmet 2 

Tunagården 5 

Ekoxen 2

Hagagården 2



Hur fortsatte vårt arbete efter erfarenheterna av piloten?

2022-10-1315

• Registrering av våra enheter i Palluc
• Implementering av NVP påbörjas på samtliga särskilda boenden
• Utbildningsdagar i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum (Palluc) 

genomfördes för samtlig legitimerad personal, palliativa ombud och 
läkare från regionen (oktober 2022)

• Implementeringsgrupp skapas för att bistå enheterna
• Planering för fortsatt implementering av NVP inom hemsjukvård och 

ordinärt boende 
• Samtliga sjuksköterskor uppmanas att göra en journalgranskning på sina 

egna enheter



2022-10-1316

”Du har betydelse för att Du är du.

Du har betydelse till det sista ögonblicket i ditt liv

och vi ska göra allt vi kan, inte bara för att 

hjälpa dig att dö fridfullt, utan också

för att leva ditt liv tills du dör” /Dame Cicely Saunders

”Du har betydelse för att Du är du.

Du har betydelse till det sista ögonblicket i ditt liv

och vi ska göra allt vi kan, inte bara för att 

hjälpa dig att dö fridfullt, utan också

för att leva ditt liv tills du dör” /Dame Cicely Saunders



Tack för att ni lyssnade!
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