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Gränssnittet mellan allmän och specialiserad palliativ vård.  
Ett dokument från processgruppen i palliativ vård, Regionalt cancercentrum väst  
(RCC Väst)  
 
BAKGRUND 

Syftet med dokumentet är att tydliggöra gränssnittet mellan allmän och specialiserad palliativ vård. 
Dokumentet ska användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom palliativ vård lokalt och 
delregionalt. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens definitioner av palliativ vård, nationella och 
regionala vårdprogram samt diskussioner i den Palliativa processgruppen i Västra sjukvårdsregionen 
(RCC Väst). Dokumentet är ett förtydligande av det Regionala organisatoriska palliativa 
vårdprogrammet 2015. 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för svårt sjuka sista 
tiden i livet och ge stöd till närstående. Palliativ vård bekräftar livet och betraktar döendet som en 
normal process, och den palliativa vården syftar att hjälpa patenten att leva med värdighet och största 
möjliga välbefinnande till livets slut. Närstående uppmärksammas särskilt. Palliativa vårdbehov ska 
uppmärksammas hos alla svårt sjuka oavsett diagnos. 

Socialstyrelsens definition av allmän palliativ vård. 
”Den vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 
och kompetens i palliativ vård. Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika 
vårdformer såsom akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden samt i patientens hem i 
nära samarbete med primärvården. För att uppnå en god palliativ vård är samverkan mellan olika 
vårdgivare en förutsättning.”  

Socialstyrelsens definition av specialiserad palliativ vård 
”Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda 
behov, och som utförs av ett läkarlett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i 
palliativ vård. Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet 
eller inom en enhet med allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt team.” 

Förutsättningar för palliativ vård  
Uppskattningsvis 1 % av befolkningen dör varje år i Sverige. Siffran för Västra Götalandsregionen 
(VGR) är ca 15 000 dödsfall per år. I Halland dör knappt 2 900 personer per år. Av samtliga dödsfall 
är drygt 80 % förväntade, det vill säga de kan förutses. I VGR innebär det drygt 12 000 förväntade 
dödsfall med ett behov av palliativ vård. Behovet av palliativ vård kan variera, men studier har visat 
att för ca 20 % av dessa personer är förloppet mer komplicerat och kräver specialiserad palliativ 
vård.  

För organisationen av såväl allmän som specialiserad palliativ vård är det fundamentalt att det råder 
olika förutsättningar i glesbygd, mellanstor stad och storstad. Organisatoriskt skiljer det sig också 
gällande vilken huvudman (region och kommun) som ansvarar för vilka insatser inom vården. För att 
den palliativa vården ska fungera är en nära samverkan mellan huvudmännen väsentlig. Gällande 
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vårdens utformning och frågan om ansvarstagande är det patientens palliativa vårdbehov som ska 
styra vårdnivå och inte organisation.  

Alla patienter med palliativa vårdbehov har rätt till en god vård oavsett diagnos och bostadsort. En 
jämlik vård ska eftersträvas, och målet är att patienten vårdas inom det vårdsystem som kan 
tillgodose de behov och önskningar patienten har. Patient och närstående ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i vårdens utformning. Det förutsätter en dialog om patientens önskemål.  
Viktiga förutsättningar för en god vård oavsett vårdnivå är personalens kompetens och möjlighet till 
kontinuitet i vårdarbetet. Det ska hos all vårdpersonal finnas god kompetens inom allmän palliativ 
vård. 

Alla patienter med ett livshotande tillstånd ska erbjudas en fast vårdkontakt och detta ska vara en 
läkare 

Alla vårdenheter inom VGR, där patienter avlider, ska vara anslutna till Svenska Palliativregistret för 
att bl.a. kunna följa den egna vårdkvalitén utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer på en god 
vård i livets slut. 

 
ALLMÄN PALLIATIV VÅRD 

Beskrivning av vad allmän kompetens i palliativ vård ska omfatta  
Vårdpersonal ska kunna identifiera patienter med behov av palliativ vård och känna igen tecken på 
att livets slutskede närmar sig. Arbetssättet ska vara proaktivt dvs. ligga steget före, där 
symtomskattning och symtomlindring är viktiga hörnstenar. Kommunikationen är central där 
informerande samtal när sjukdomen gått in i en annan fas, så kallat brytpunktssamtal, är en viktig del 
för att vårdare, patient och närstående ska förstå vårdens utformning och mål. 
Brytpunktsbedömningar ska dokumenteras. En skriftlig individuell vårdplan som omfattar både 
medicinsk- och omvårdnadsplan ska upprättas. Stöd ska erbjudas till närstående och särskilt ska 
barns behov uppmärksammas. Inom allmän palliativ vård ska det finnas kompetens för basal 
handläggning av depression och ångest samt övriga symtom som är vanligt förekommande i palliativ 
vård. Rutiner för dialog och ordinationer av läkemedel ska finnas. Vårdteamet ska uppmärksamma 
och ha rutiner för om det är behov av att kontakta specialiserad palliativ vård. Det ska finnas rutiner 
för kontinuerlig kvalitetsutvärdering med hjälp av Svenska Palliativregistret. Det är av stor vikt att 
både kommunal och regional huvudman medverkar och samverkar.  

Krav på organisation för allmän palliativ vård 
Patient ska ha tillgång till ett vårdteam med läkare, sjuksköterska och omsorgs/omvårdnadspersonal, 
rehabpersonal samt tillgång till vid behovs läkemedel dygnet runt. Hälso-och sjukvården och 
Socialtjänsten ska samordna sina insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den 
enskilde patienten. När palliativa vårdbehov uppmärksammas hos en patient ska det skapas ett 
temporärt vårdteam runt patienten.  Då behov snabbt kan förändras ska teamet kunna arbeta flexibelt 
gällande vårdinsatsernas omfattning och innehåll. Teamet ansvarar för att den skriftliga individuella 
vårdplanen upprättas, följs och utvärderas. Allmän palliativ vård ska organiseras så att 
vårdpersonalen får regelbunden fortbildning och handledning i palliativ vård. Detta bör den 
specialiserade palliativa vårdnivån ges i uppdrag att ansvara för.  
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SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD 

Beskrivning av vad specialiserad kompetens i palliativ vård ska omfatta 
Vården är teambaserad, och särskild kompetens inom palliativ vård och palliativ medicin finns hos 
personalen. Specialiserad palliativ vård ska erbjuda vård till patient och stöd till närstående med mer 
komplexa behov.1 Vården ska kunna ges inom slutenvård, öppenvård och hemsjukvård och ska 
kunna organiseras och genomföras i olika miljöer och hemsituationer. Det ska finnas kompetens för 
att stötta familjer med komplexa behov. Specialiserad palliativ vård ska kunna ansvara för vården 
hos unga vuxna och familjer med hemmavarande barn. En skriftlig individuell vårdplan som 
omfattar en medicinsk och en omvårdnadsdel ska upprättas. Det ska finnas kompetens för att 
analysera och behandla svåra och sammansatta symtom (ESAS > 3 trots åtgärder). En förtrogenhet 
ska finnas för att genomföra och utvärdera mer avancerade vårdåtgärder.2 Det ska utföras och 
dokumenteras komplicerade brytpunktsbedömningar och samtal. Kompetens ska finnas inom 
vårdetik och etiska dilemman ska naturligt diskuteras.3 

Det ska inom specialiserad palliativ vård också finnas ett konsultteam med kompetens att 
tillsammans med andra verksamheter identifiera palliativa vårdbehov, föreslå behandling och/eller 
åtgärd samt uppföljning. Det ska också finnas kompetens att genomföra/delta i multidisciplinära 
konferenser.  

Krav på organisation för specialiserad vård 
Specialiserad palliativ vård ska organiseras i multiprofessionella team där medarbetare har 
specialiserad kompetens i palliativ vård och medicin. Ett specialiserat palliativt team ska bestå av 
sjuksköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ett nära samarbete med dietist ska 
finnas. Det innebär exempelvis diplomerade medarbetare inom palliativ medicin och omvårdnad. På 
sikt ska läkare vara specialister i palliativ medicin (ny tilläggsspecialitet 2015) Det ska finnas läkar-
och sjukskötersketillgänglighet hela dygnet med palliativ kompetens. 

• Palliativa enheter ska erbjuda konsultfunktion, och ett sådant team bör utgöras av läkare, 
sjuksköterska och kurator med erfarenhet att arbeta konsultativt. 

• Specialiserad palliativ vård ska omfatta slutenvård, vård i hemmet, konsultverksamhet och 
eventuellt mottagnings och/eller dagvårdsverksamhet.  

• Personalen ska ha möjlighet att erhålla fortbildning inom specialiserad palliativ vård, och 
också ha möjlighet att bedriva forskning och undervisning på grund- och 
specialistutbildningar. Ett uppdrag för fortbildning och patientnära handledning till övrig 
vårdpersonal bör också finnas. 

 
Remiss 
För inskrivning/anslutning till specialiserad palliativ vård krävs en läkarremiss. Förutom sedvanligt 
innehåll är det viktigt att här ange orsaken till varför specialiserad palliativ vård behövs. Det ska 
finnas en beskrivning av svårbehandlade symtom, vilka vårdåtgärder som är vidtagna och vad som 
fungerat respektive inte fungerat. Adekvata brytpunktssamtal ska ha genomförts med patient och 
närstående. Specialiserade team bör inte ta över patientansvaret för tidigt i förloppet, utan i stället 
                                                   
1 Komplexa behov kan t.ex. utsatta familjer med tidigare eller nuvarande psykiska sjukdomar inom familjen, 
svåra tidigare erfarenheter, missbruk, relationsproblematik el likn. Det kan även vara medicinskt och 
omvårdnadsmässigt komplexa behov t.ex. kombinationer av samtidiga svåra symtom så som smärta, oro, 
ångest, andnöd, illamående m.fl. 
2 Exempel parenteral symtomlindring via infusionspump, metadonbehandling och palliativ sedering. 
3 Exempel kan vara frågor om patientens autonomi, konflikter i personalgruppen, bemötande el likn. 
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arbetar konsultativt i ett tidigare skede, för att sedan om behov uppstår ta över patientansvaret. 
Dock kan vårdbehovet växla över tid och det kan motivera ett snabbt byte av vårdnivå. Patienter i 
livets slut ska inte behöva byta vårdform om de inte önskar det.  

Konsultativt arbetssätt 
Det är en uppgift för den specialiserade vården att stimulera till att palliativa vårdbehov 
uppmärksammas hos fler patienter och ibland i tidigare skede än idag. Det ska vara enkelt att 
kontakta/konsultera den specialiserade vårdnivån för att stimulera efterfrågan av råd och 
konsultbedömningar. Förfrågningar ska hanteras skyndsamt. Palliativa insatser ska kunna erbjudas 
tidigt i sjukdomsförloppet. Det kan antingen vara kontakt via telefon där dokumentationen sker via 
frågande enhet eller via en remiss på sedvanligt sätt. En remissförfrågan kan resultera i en 
bedömning som kan omfatta allmänna råd, en riktad konsultinsats med uppföljning alternativt ett 
övertag av patienten till specialiserad palliativ vård .”Bedsidehandledning” kan vara en modell. 
Ansvarsfördelningen mellan konsultteam och vårdavdelning måste vara tydligt vad gäller 
ordinationer och uppföljning. Patientansvaret övertas vanligen senare i det palliativa förloppet av det 
palliativa teamet om behov finns. 
 Konsultteamet ska arbeta proaktivt och om möjligt närvara på vårdavdelning/primärvård vid fasta 
tider. Teamet bör där delta i ordinarie ronder för att identifiera palliativa behov och frågor samt i 
vissa fall ta ansvar för uppföljning. 
 
Utskrivning från specialiserad palliativ vård 
Vid utskrivning från specialiserad palliativ vård är det av vikt att förbereda patient och eventuella 
närstående med information i god tid. Väsentligt är att identifiera vem som ska ta över vårdansvaret 
och kommunicera beslutet samt genomföra en gemensam vårdplanering med samtliga berörda. Det 
är centralt att både omvårdnad och medicinsk vård noga planeras också vid utskrivning från palliativ 
vård.  
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