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1.

Syfte och omfattning

Syftet med rutinen är att säkerställa tillgång till trygghetsplatser för patienter
inskrivna i Palliativt team inom Region Gävleborg. Rutinen gäller berörda
verksamheter inom Region Gävleborg samt verksamhet som drivs på uppdrag av
regionen.

2.

Allmänt

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte
längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller
andra symtom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av största
vikt.
Patienter inskrivna i Palliativt team som vårdas i hemmet behöver i vissa
situationer komma till slutenvård tillfälligt för behandling eller av andra skäl.
Detta förutsätter en i förväg tydlig överenskommelse mellan patient, närstående
och vårdgivare.
Möjligheten att få tillgång till trygghetsplats på sjukhus nära hemmet när behov
finns är en modell för att patient och närstående skall känna sig trygga i hemmet.
Tillgång till denna vårdform skall finnas dygnet runt för patienter inskrivna i
Palliativt team

3.

Ansvar och roller

Chef för respektive verksamhet ansvarar för att trygghetsplatser finns tillgängliga
för patient inskriven inom Palliativt team.

4.

Beskrivning

Alla patienter ska ha trygghetsplats angiven efter inskrivning inom Palliativt team.
Planering för detta ska ske i samband med remittering och utsedd avdelning anges
på remissen.
Remittering till Palliativa teamen, Regiongemensam rutin för hälso- och sjukvård
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5.

Plan för kommunikation och implementering

Fastställd rutin publiceras på Plexus och kommuniceras inom respektive
verksamhet.

6.

Dokumentinformation

Rutinen har upprättats på uppdrag av Cancerrådet Gävleborg.
Rutinen har granskats av Stefan Bergström Överläkare Palliativ enhet, Kristina
Granevåg VC VO Onkologi, Maria Hammarlund Leg sjuksköterska Palliativ
enhet, Ingela Högerås, VC VO Kvinnosjukvård, Johan Hansson VC VO Kirurgi,
Nils Olsson Familjeläkare PV Gästrikland, Roger Westerlund VC Intern medicin
VO Medicin psykiatri och Birgitta Dackell VC Specialistvård Aleris

7.

Referenser

Dokumentnamn
Remittering till Palliativa teamen, Regiongemensam rutin för hälso- och
sjukvård
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