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Palliativ vård
Arbetssätt

Allmänt
I Kristianstads kommun strävar vi efter att säkerställa en god vård i livets
slutskede. Utvecklingsarbete inom området bedrivs av bl.a. palliativa
gruppen, vårdutvecklare och MAS i samarbete med verksamhetschef för
hälso- och sjukvård. Under 2019 har vi tagit fram kommunens egna rutiner
som beskriver hur omsorgsförvaltningen tillämpar de som beskrivs i
Handboken för palliativ vård.

Sjuksköterskans arbetssätt
Sjuksköterska ska utgå från omvårdnadsprocessen i sitt arbete med palliativa
patienter. För information om omvårdnadsprocessen se här eller på öppen
sida hos Kristianstads kommun (HSV handböcker/ Hemsjukvård/hälso- och
sjukvårdsprocess/omvårdnadsprocess).
I samband med läkarens beslut om palliativ vård och vård i livets slutskede
upprättar sjuksköterska Hälsoplan Palliativ vård och utifrån sin profession
bedömer patientens behov och planera för åtgärder, genomföra åtgärder och
utvärdera resultat. Patienten och närstående ska ges möjlighet till delaktighet
i planeringen. Varje problemområde, som t.ex. smärta eller ångest ska ge
upphov till upprättande av omvårdnadsplan (bedömning och åtgärd) som ska
ingå i hälsoplan Palliativ vård. Det ska alltid upprättas omvårdnadsplan på
munhälsa.

Bedöma tillstånd
Sjuksköterska ska göra hembesök hos patienter i livets slutskede minst en
gång per dag på vardagar och vid symtomgenombrott även under jourtid och
detta ska framgå från omvårdnadsplanen. Patienter i livets slutskede med
symtomgenombrott, ska bedömas genom hembesök kväll, helg och natt.
Patienter utan symtomgenombrott kan bedömas genom kontakt med
omvårdnadspersonal för att inhämta information om aktuellt tillstånd.
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Efter inhämtad information tar tjänstgörande sjuksköterska ställning till
vidare åtgärder och behov av hembesök för bedömning. För sin bedömning
av patientens status använder sjuksköterska NVP:s (Nationell Vårdplan)
Beslutsstöd för Palliativ vård, del 2.1. Denna hittar du här. Beslutsstödet finns
även i journalen under bedömningsinstrument. I sitt planerade arbete med
palliativ patient ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska planera även för och
genomföra bedömning av de parametrar som är beskrivna i Palliativa
registret.

Skattningsinstrument
Bedömning sker med stöd av skattningsinstrument ESAS-r (Edmonton
Symptom Assessment Scale – reviderad).
Här kan du läsa allmän information om skattningsinstrumentet.
ESAS-r | Palliativt utvecklingscentrum
Här kan du se instruktion om användning av ESAS-r
ESAS-r_SE_-instruktion.pdf (palliativtutvecklingscentrum.se)
Här kan du se själva skattningsinstrument
ESAS-r_SE.pdf (palliativtutvecklingscentrum.se)
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