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Palliativ vård inom social- och primärhälsovården i Vasa Sjukvårdsdistrikt 

Inom samtliga kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikts område kan palliativ hemsjukvård förverkligas i 

patientens eget hem om det ur patientens och anhörigas synvinkel är möjligt. Palliativ vård ska även 

kunna ges där patienten bor, t.ex. på serviceboenden, institutioner eller på den vårdavdelning som 

patienten vårdas på. Den sjukskötare som ansvarar för den palliativa vården kan ge råd, stöd och 

handledning till patienter och deras anhöriga samt till annan vårdpersonal under vårdens gång.  

Sjukskötaren kan bl.a. hjälpa till med att starta upp smärtpump eller smärtpenna i hemmet och i 

samråd med patientens ansvariga läkare inom primärhälsovården v.b. göra ändringar i patientens 

medicinering. Den palliativa hemsjukvården, hemvård (hemservice och/eller hemsjukvård), 

sårvårdsskötare, fysio- eller näringsterapeut, socialvård, hjälpmedelsservice och psykosocialt- och 

andligt stöd förverkliga och stöda en god palliativ vård kan tillsammans bilda ett mångprofessionellt 

team som stöder patienten och dennes anhöriga. För de patienter som vårdas i eget hem med stöd av 

palliativ hemsjukvård ordnar den ansvariga palliativa sjukskötaren med lovad plats på 

vårdavdelning. Till en lovad vårdplats kan patienten komma om vården i eget hem i något skede 

inte längre är möjlig. 

 

På hälsovårdscentralen i Jakobstad finns en palliativ poliklinik som fungerar enligt modellen med 

sjukskötarledd mottagningsverksamhet. Till poliklinikverksamheten finns anknuten avdelningsvård. 

Inom Vasa stad ordnas avdelningsvården på specifika avdelningar på stadsjukhuset, hemsjukhusets 

vårdpersonal ansvarar för den palliativa vård som ges patienterna som vårdas i eget hem eller på 

serviceboenden. Cancerskötarna och närsjukhusens avdelningsläkare, cancerföreningens 

sjukskötare och hemsjukvården ansvarar tillsammans för den palliativa hemvården av patienten 

inom samarbetsområdet för primärhälsovården i Korsholm och Vörå. Sjukskötare anslutna till 

Korsholm och Oravais närsjukhus ansvarar för den palliativa hemsjukvården inom ramen för 

hemsjukhusverksamheten.  

 

Inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5 (kommunerna Kaskö, 

Korsnäs, Kristinesstad, Närpes och Kaskö) koordineras och omsköts den palliativa hemsjukvården 

av sjukskötare som är anställd inom samkommunen. Palliativa sjukskötaren genomför vården i 

samråd med hälsovårdscentralernas cancerskötare och hemvården. I Närpes fungerar även ett 

frivilligt palliativt vårdteam som kan stöda mer krävande vård i hemmet. För kommunerna inom 

samkommunen K5 och Vasa stad sköter det privata vårdföretaget Doctagon delar av de kommunala 

vårdenheternas ansvarsläkarstjänster.  


