
Målsättningen med verksamhetsmodellen är att trygga 
kontinuitet och kvalitet i vården genom att klargöra ansvar och 
uppgifter i hela vårdkedjan. 

När man inom specialsjukvården bedömer att patienten inte längre har 
nytta av bromsande behandling för sin cancersjukdom, gör läkare i samråd 
med patient och ev. anhöriga under en vårdöverläggning beslut om att 
patientens vårdlinje övergår till palliativ/ symtomatisk vård. Beslutet, och 
den diskussion som förts, bör tydligt dokumenteras i patientens vårdjournal. 
Om patientens återstående livstid bedöms vara mycket begränsad, tas även 
beslut om terminalvård för patienten. Sjukskötare inom specialsjukvården 
bör alltid kontakta den sjukskötare som ansvarar för den palliativa vården 
inom primärhälsovården per telefon. En skriftlig epikris skickas elektroniskt 
till hvc, för vårdarbetets del kan epikrisen kompletteras med en palliativ 
kontrollista. I specialsjukvården strävar man efter att ordna med behövlig 
symptommedicinering, sociala förmåner och kartlägga behovet av psykiskt 
stöd före förflyttning i palliativ vård. 

Primärhälsovårdens palliativa kontaktsjukskötare ansvarar för att 
patienten har en namngiven vårdansvarig läkare inom primärhälsovården, 
och informerar denna om patienten. Palliativa sjukskötaren kontaktar 
patienten inom en vecka efter kontakt från specialsjukvården och kommer 
överens om ett besök för att kartlägga patientens symptom och behov av 
stöd. Vid behov uppgörs en palliativ vårdpärm som följer patienten, med 
syfte att ge snabb och väsentlig information till vårdpersonal. Patienten 
garanteras att kunna vid behov få kontakt med skötare 24/7 och möjlighet 
till avdelningsvårdplats utan dejourbesök. Anhöriga beaktas i den palliativa 
vården och de erbjuds möjlighet till efterlevandessamtal med den skötare 
som ansvarat för patientens vård. 

Ifall av svåra symptom och problem som kräver ingrepp på 
specialsjukvårdsnivå har man kommit överens om vem som kan kontaktas. 
För patienter inom palliativ vård eftersträvas snabb och smidig konsultation 
för att minimera väntetider och köande inom specialsjukvården. 

Inom verksamhetsmodellen fäster man även vikt vid att stöda personalens 
kunnande samt känsla av välmående. 
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