
                    
VCS onkologiska polikliniken  onkologiska avdelningen   
strålbehandling    annan åtgärdsenhet  vilken       
 

KONTROLLISTA FÖR UTSKRIVNING AV PATIENTER I PALLIATIV VÅRD  
Kontrollistan gäller patienter i symptomatisk/palliativ vård eller patienter som vårdas i livets slutskede  
 
Kontrollistan bifogas epikrisen och en utskrift sänds med patienten till hemmet, till kontaktperson (t.ex. palliativ 
skötare) eller till den vårdenhet inom primärvården som ansvarar för patientens fortsatta vård.  
 
 

Namn:                Personsignum:       

• Beslut om palliativ (symptomatisk) vårdlinje har fattats i samråd med patienten                   

• I samråd med patient/anhöriga har DNR beslut gjorts                 

• Om patienten har pacemaker med defibrillatorfunktion, har defibrillatorfunktionen inaktiverats 
om DNR beslut gjorts                                                                                                                
                                                                           

• Patienten har uttryckt sin vårdvilja (muntligt/ skriftligt)                 

• Beslut om terminalvård har gjorts                    

      

Problemområden/symptom      

 

Patientens smärtsituation- och behandling       

 

Hjälpmedel (vilka hjälpmedel behövs, varifrån och vilka hjälpmedel har redan ordnats med)       

 

Rörelseförmåga:      

Nutrition (följande bör beaktas)       

Allergier      

Hygien      

            Utsöndring:      

            Sömn:      

            Psykosocial funktionsförmåga:      

             

            Familjeförhållanden (det som patientens själv önskar att framkommer eller vill lyfta fram gällande  
            familjeförhållanden)       

             

 
Vårdkontakt i primärvården      

• Palliativ sjukskötare (cancerföreningen)    
• Kommunens cancersjukskötare      
• anhöriga deltar i vården i hemmet     
• bäddavdelning/närsjukhus/hemsjukhuset      
• annan:      

 



 
            Fortsatt vårdenhet/vårdkontakt har kontaktats  
            (obs! viktigt att överföringen av patienter i palliativ vård/ vård i livets slut sker muntligen):  

• per telefon       
• deltagit i vårdpalaver      

     
Stödservice och hjälp i hemmet 

• matservice      
• trygghetstelefon      
• hemservice      
• hemsjukvård      

 
Intyg och sociala förmåner  
Patienten har träffat sjukhusets socialarbetare      
      
Följande intyg har utfärdats 

• B-intyg  datum           
• C-intyg  datum           
• intygen har sänts till FPA      

Övriga intyg:       
 
Om följande förmåner från FPA har ansökts om       

 
           
            Från patientens hemkommun har ansökts om: 

• Omändringsarbete i bostad     
• Stöd för närståendevård      
• Färdtjänst      
• Utkomststöd       
• Övrigt       

 
     Medicinering  

• ny medicinlista      
• recept (e-recept/recept)      

           Övrigt som för patienten och/eller anhöriga är viktigt att beakta för den fortsatta vårdkontakten      
                  

 

Kontrolltid på VCS      /            

• Datum och underskrift:      
• Telefonnummer till remitterande enhet:      
• Kontrollistan har delgivits:       
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