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Förord 
 

 

För den som vårdas för obotlig sjukdom i livets slutskede finns kunskapsbaserade arbetssätt, vårdåtgärder, 

medicinska behandlingar och andra insatser. Tyvärr får långt ifrån alla döende personer del av denna 

kompetens. Ojämlikheten styrs till stor del av var i landet man bor men också av var man vårdas i livets 

slutskede.  

Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, har utvecklats för att vara en bro mellan evidens- och 

erfarenhetsbaserad kunskap och klinisk praktik och ger på ett enkelt sätt en struktur för god vård i livets 

slutskede. Införande och systematisk användning av NVP ökar möjligheten för god vård i livets slutskede. 

Tillsammans med kunskap och ett palliativt förhållningssätt ger NVP förutsättningar för individbaserad, 

personcentrerad och evidensbaserad vård.  

En bred användning av NVP kan bidra till att minska den ojämlika palliativa vården, kan vara ett stöd 

kopplat till utbildning av vårdpersonal och en möjlighet till uppföljning och forskning.  

Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP fram till 2016 men NVP är fortfarande ett levande dokument 

och arbetsredskap som utvecklas tillsammans med användarna inklusive patienter och närstående.  

Projektledare för NVP har varit Anette Duarte som har lett arbetet och tillsammans med Dröfn Birgisdóttir 

ansvarat för utvecklingen av NVP. Ett varmt tack riktas till medlemmarna i projektgruppen, 

referensgruppen, patient- och närståenderepresentanter och alla enheter som deltagit i kliniska tester av 

NVP.  

 

 

Carl Johan Fürst 

Verksamhetschef 

Palliativt Utvecklingscentrum, Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 
  

 

Förord .............................................................................................................................................................. 1 

Innehållsförteckning ........................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning .............................................................................................................................................. 3 

Summary ......................................................................................................................................................... 3 

Bakgrund ......................................................................................................................................................... 4 

Syfte ................................................................................................................................................................ 5 

Projektets genomförande ................................................................................................................................. 5 

Projektorganisation – struktur och process ................................................................................................. 5 

Styrgrupp ................................................................................................................................................. 5 

Projektgrupp ............................................................................................................................................ 6 

Referensgrupp ......................................................................................................................................... 7 

Patient- och närstående ............................................................................................................................ 7 

Tester i klinisk verksamhet ......................................................................................................................... 8 

Pilottest 1 ................................................................................................................................................. 9 

Pilottest 2 ............................................................................................................................................... 10 

Betatest .................................................................................................................................................. 12 

Resultat .......................................................................................................................................................... 14 

Beskrivning av NVPs delar ....................................................................................................................... 15 

Stöd vid införande ......................................................................................................................................... 17 

Nuläge och framtid ........................................................................................................................................ 18 

Kontakt .......................................................................................................................................................... 20 

Länkar ........................................................................................................................................................... 20 

Referenser ..................................................................................................................................................... 21 

Bilaga 1 - Projektorganisationens medlemmar 

Bilaga 2 - Inkluderade enheter i betatesten 

 

  



3 

 

Sammanfattning 
 

Den Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP, är ett personcentrerat stöd i vården av vuxna patienter 

med palliativa vårdbehov oberoende av tiden kvar i livet, ålder, diagnos eller vårdform. Palliativ vård inom 

svensk hälso- och sjukvård har lyfts fram som ett prioriterat område och flera insatser har gjorts för att 

påskynda utvecklingen. Efter tre års utveckling utgör NVP ett stöd av bedömning av palliativa vårdbehov, 

för vård av den döende människan samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP innehåller också stöd för 

personcentrerade vårdåtgärder och samtliga delar kan användas tvärprofessionellt. Materialet används 

utifrån patientens behov och enhetens val av arbetssätt. Innehållet baseras på Nationella Vårdprogrammet 

för palliativ vård, Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för palliativ vård, även Liverpool Care Pathway 

(LCP) och Svenska palliativregistret har använts som kunskapskällor. 

Framtagandet har skett i projektform och innefattade förutom styrgrupp och projektgrupp även en nationell 

tvärprofessionell referensgrupp från olika geografiska delar av landet och vårdformer samt delaktighet från 

patient- och närstående. 

Efter ett omfattande utvecklingsarbete finns NVP tillgänglig för användande sedan hösten 2016 med en 

omarbetad version (2.0) sedan september 2017. Majoriteten av användare finns inom kommunal 

verksamhet men samtliga vårdformer finns representerade. Fortsatta insatser riktar sig till att NVP blir ett 

hållbart, användarvänligt, tryggt och säkert stöd i vården av patienter med palliativa vårdbehov.  

Summary  
 

The Swedish Palliative Care Guide (S-PCG) is person-centered support for adult patients with palliative 

care needs regardless of the time remaining in life, age, diagnosis or location of care. Palliative care has 

been highlighted as a priority area in Sweden, and several efforts have been made to accelerate its 

development in the healthcare system. After three years of these efforts, S-PCG has increased support of 

palliative care needs, as well as care of the dying, and post-mortem care. S-PCG also provides support for 

person-centered care measures, and pivots on an inter-professional framework. This framework is used 

according to the patient's needs and their choice of working methods. The National Care Program for 

Palliative Care, the National Board of Health's National Knowledge Support for Palliative Care, the 

Liverpool Care Pathway (LCP) and the Swedish Palliative Registry have all been used as sources of 

knowledge and inspiration. 

Development of the project has included, in addition to the steering group and project group, a national 

cross-professional reference group from different geographic and disciplinary areas of the country, as well 

as participation from patients and their close associates. 

After extensive development work, S-PCG was made available for use in Autumn 2016 with a revised 

version (2.0) launched in September 2017. The majority of users are in municipal care, but all forms of care 

are represented. Continued efforts are aimed towards developing S-PCG in a sustainable, user-friendly, safe 

and secure way to support care of patients with palliative care needs.  
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Bakgrund 
 

Palliativ vård inom svensk hälso- och sjukvård har lyfts fram som ett prioriterat område, likställt med 

livshotande akuta sjukdomar (Statens offentliga utredningar (SOU), 1995). Samtidigt visar resultaten från 

Svenska Palliativregistrets årsrapporter att mycket arbete återstår (2016). Flera insatser har därför 

genomförts för att skynda på utvecklingen av den palliativa vården.  I ”Döden angår oss alla – värdig vård i 

livets slut” gavs förslag på hur den palliativa vården skulle kunna bli allmänt tillgänglig (SOU, 2001). I 

utredningen ”En nationell cancerstrategi” (SOU, 2009) fastslogs att framtagande av ett vårdprogram för 

palliativ vård var viktigt. Socialstyrelsen publicerade 2013 ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i 

livets slutskede” (Socialstyrelsen, 2013) som bland annat syftande till att ge personer inom 

ledningsbefattning vägledning och rekommendationer för den palliativa vårdens innehåll samt dess 

kvalitetsuppföljning. För att ytterligare öka förutsättningarna för god palliativ vård publicerades 2012 

”Nationellt vårdprogram för palliativ vård”, utarbetat inom ramen för regionala cancercentrum i samverkan 

(Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012). Vårdprogrammet syftar till att vara ett stöd i vården för all 

personal som möter människor med behov av palliativ vård oberoende av vårdform. Stora delar av 

innehållet är applicerbart i vården oavsett tiden kvar i livet. Vårdprogrammet har uppdaterats och finns 

sedan 2017 tillgänglig som webbversion (Vårdprogrammet för palliativ vård, 2017). 

I Sverige har en standardvårdplan för döende patienter, Liverpool Care Pathway (LCP), använts sedan 2007 

som ett stöd i vården av den döende människan. LCP utarbetades ursprungligen i England med syfte att 

sprida kunskap om palliativ vård för alla vårdformer (Ellershaw, 2002). LCP visade sig utgöra ett viktigt 

redskap för utveckling av ett kunskapsbaserat och strukturerat arbetssätt. Vidare underlättade och 

effektiviserade LCP journalföringen samt bidrog till att på ett enklare sätt följa upp och kvalitetssäkra 

vården (Ellershaw & Wilkinson, 2011). Under sommaren 2013 startade en debatt i England om brister i 

vården av svårt sjuka och döende patienter. Bristerna diskuterades i engelsk media och i vissa fall fick LCP 

bära skulden (Seymour & Horne, 2013; Hughes, Preston & Payne, 2013). En kommission tillsattes, vilken 

kom fram till att LCP skulle fasas ut i England trots att det även fastslogs att LCP kan leda till förhöjd 

kvalitet och säkrare vård om den implementeras och används på rätt sätt (Editorial, 2013).  LCPs spridning 

i Sverige visar på behovet av stöd för strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt men också behov av stöd 

för hela den palliativa processen, dvs. från det att vården övergår från botande till lindrande vård, till vård 

av den döende människan samt omhändertagande efter dödsfallet. Efter att LCP fasats ut i England, tog 

Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne initiativet att skapa ett stöd i vården 

av patienter med palliativa vårdbehov, uppdaterat och anpassat efter svensk hälso- och sjukvård.  

Tidigare internationell forskning har visat att vårdpersonal inom palliativ vård till viss del är skeptiska till 

kvaliteten i publicerade riktlinjer/vårdprogram och att det är svårt att förändra befintliga rutiner (Kalies et 

al., 2017). En svensk studie inom akutsjukvården av Lind et al. (2017) visade låg kännedom om såväl 

Kunskapsstödet för god palliativ vård som Vårdprogrammet för palliativ vård bland politiker, chefläkare 

och vårdpersonal.  Detta kan leda till bristfällig implementering i verksamheterna och blir således inte det 

kliniska stöd så som det var tänkt.  

Med avsikt att utveckla ett kvalitetssäkrat och strukturerat stöd för den palliativa vården startades projektet 

”Framtagande och implementering av Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP)” – en bro mellan evidens 

och patientnära, personcentrerad vård.  
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Syfte 
 

Att ta fram och implementera en svensk vårdplan som stöd i vården av människor med palliativa vårdbehov 

oberoende av ålder, diagnos, vårdform eller tiden kvar i livet.   

Projektets genomförande 
 

Inom ramen för Palliativt Utvecklingscentrums uppdrag inledde enhetens verksamhetsutvecklare arbetet 

med att få en bild av den specialiserade palliativa vården i Skåne samt erfarenheterna av användningen av 

LCP.  Det framkom tydligt att erfarenheterna var goda men också att behovet var stort av att påbörja 

viktiga frågeställningar inom palliativ vård betydligt tidigare. Detta blev således en tydlig indikation på 

vikten av att inkludera den tidigare delen av det palliativa vårdförloppet och inte uteslutande fokusera på ett 

stöd i vården av den döende människan. Framtagande av Nationell vårdplan för palliativ vård- NVP, för 

patienter över 18 år, beslöts ske i projektform och pågick mellan 2013 och 2016, då NVP lanserades. Bild 1 

nedan visualiserar de centrala aktiviteterna under denna tidsperiod.   

 

 

Bild 1: Tidsaxel för projektet 

 

Projektorganisation – struktur och process  
 

En projektorganisation tillsattes och verksamhetsutvecklaren vid Palliativt Utvecklingscentrum fick 

uppdraget att leda projektet. Projektorganisationens struktur (bild 2) mötte behovet av ledning och styrning, 

operativ verksamhet samt klinisk återkoppling. I projektorganisationen ingick en nationell tvärprofessionell 

referensgrupp från olika delar av landet och från skilda vårdformer samt delaktighet från patient- och 

närstående. För projektorganisationens deltagare se bilaga 1.  

Styrgrupp 
Medlemmarna i styrgruppen bestod av en professor i palliativ medicin, tillika verksamhetschef, en 

medicinsk rådgivare och en professor i palliativ omvårdnad, alla från Palliativt Utvecklingscentrum samt en 

representant från Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet. Styrgruppens uppdrag var 

att leda projektet under projekttiden. Styrgruppens mötesformer var både av beslutsfattande karaktär men 

också utformade så att styrgruppen arbetade operativt i vissa enskilda frågor. Förutom projektledaren var 

även ytterligare en representant från projektgruppen adjungerad till flertalet av styrgruppens möten. 
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Bild 2: Projektorganisation 

 

Projektgrupp 
Förutom projektledare utsågs av respektive verksamhetschef två sjuksköterskor från den specialiserade 

palliativa vården i Skåne att delta i projektet. Genom ett redan påbörjat samarbete mellan Palliativt 

Utvecklingscentrum i Lund och Palliativt centrum för samskapad vård, Kronoberg, utsågs vidare en läkare 

samt en sjuksköterska till projektet. Ytterligare kompetens knöts till projektgruppen; en doktorand vid Ersta 

Sköndal Bräckes högskola, med erfarenhet av arbetet med framtagandet av det Nationella vårdprogrammet 

för palliativ vård samt en extern resurs från Kebbison Vårdutveckling. Under projekttiden har även andra 

medlemmar, både internt från Palliativt Utvecklingscentrum och externt, knutits till projektet under 

avgränsad tid, då deras kompentens och erfarenhet erfordrades. För projektgruppens deltagare se bilaga 1. 

Projektgruppens inledande uppdrag var att utforma en arbetsordning för projektet, vilket resulterade i 

följande delar: 

1. Omvärldsanalys och kunskapsinventering   

2. Framtagande av NVP - struktur och innehåll 

3. Inhämtning och strukturering av data 

4. Tester i klinisk verksamhet - genomförande och uppföljning 

5. Revideringsarbete 

6. Uppdatering och vidareutveckling av NVP tills slutversion 

 

Initialt gjordes en omvärldsanalys och en grundlig genomgång av Nationella Vårdprogrammet för palliativ 

vård (Regionalt cancercentrum, 2017), Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013) samt LCP och Svenska palliativregistret.  Omvärldsanalysen inkluderade 

frågeställningarna: 

 Vad vet vi? Vad behöver vi veta mera om? 

 Tidigare arbeten och strukturerade arbetssätt? Vad kan vi lära oss av det? 

 Vilket behov har användarna (vårdprofessionen)? 

Projektgruppens utgångspunkt var att strukturen i NVP skulle underlätta identifieringen av individuella och 

unika behov hos den enskilda patienten och därmed vara ett stöd för personcentrerad vård. Två former av 

Projektledare

Projektgrupp

Styrgrupp

Patient,

närstående
Referensgrupp
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stöd med olika syften identifierades. Det ena, ett beslutsstöd för viktiga frågeställningar som kan bli 

aktuella i vården av patienter med palliativa vårdbehov och det andra ett stöd som ger förslag på konkreta 

aktiviteter och vårdåtgärder för den enskilda patienten. Utveckling av vårdplanen och dess vårdåtgärder 

utgick från Standardvårdplansmetoden (SVP- metoden) (Edlund & Forsberg, 2013) och i projektet 

anställdes en extern konsult med kompetens och erfarenhet av standardiserade vårdplaner, med 

utgångspunkt från Socialstyrelsens definition: ”Vård och omsorgsplan som på förhand fastslagits utifrån 

systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso-och sjukvårdsåtgärder 

för specifika hälsoproblem” (Socialstyrelsens termbank, 2011). 

Referensgrupp 
En nationell tvärprofessionell referensgrupp tillsattes genom att vårdpersonal och organisationer från olika 

delar av landet och vårdformer anmälde intresse av att vara delaktiga. Gruppen växte succesivt från 40 till 

90 deltagare. Gruppen lämnade under projektets gång in skriftliga synpunkter och kommentarer utifrån 

följande frågeställningar: 

 

 Adekvat innehåll? 

 Användbarhet/Användarvänlighet? 

 Vad saknas? 

 Vad är överflödigt? 

 Övriga kommentarer 

 

Varje version av NVP som togs fram i projektet skickades ut till referensgruppens medlemmar tillsammans 

med informationsbrev med instruktioner och förklaringar om dokumenten. Färdiga Excel-filer, som ordnats 

utifrån varje enskild fråga i NVP, togs fram för att underlätta arbetet. Samtliga synpunkter sammanställdes, 

grupperades och analyserades. Därefter kategoriserades samtliga synpunkter utifrån vårdform och 

utmärkande begrepp och påstående kunde identifieras.  

Patient- och närstående 
Patient- och närståendes synpunkter var viktiga för framtagandet av NVP. Målet var att skapa delaktighet 

och att undersöka, med utgångspunkt utifrån deras erfarenheter, om innehållet i NVP var relevant. Två 

personer anslöts via Regionalt cancer centrum syds patient- och närståenderåd. Samarbetet inleddes med ett 

första möte i november 2014 då projektledaren informerade om projektet och dess syfte samt förtydligade 

representanternas uppdrag. Representanterna ombads studera NVP utifrån frågeställningarna: Är innehållet 

rätt? Saknas information? Är det för omfattande? Är NVP formulerat så att det går att förstå? Väcker 

formuleringar i NVP obehag? Projektledaren, tillsammans med deltagare från projektgruppen, träffade 

därefter representanterna för återkoppling vid ytterligare två tillfällen, då NVPs innehåll diskuterades 

utifrån representanternas perspektiv och synpunkter.    

 

I syfte att ytterligare vidga patientperspektivet genomfördes intervjuer med fyra patienter och fem 

närstående med skiftande kulturell bakgrund. Även möten med pensionärsorganisationerna Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO) och Sveriges pensionärsförbund (SPF) genomfördes, dessa föregicks av att NVP 

skickades ut för inläsning. Samtliga resultat av inkomna synpunkter ur patient- och närståendeperspektivet 

sammanställdes och analyserades. 
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Tester i klinisk verksamhet 
 

Totalt genomfördes tre tester inom klinisk verksamhet mellan 2014 och 2015. Enheterna inkluderades 

företrädesvis genom eget initiativ från enheterna själva. Erbjudande om deltagande gick även ut till enheter 

som använde LCP samt till nyckelpersoner inom palliativ vård. Strukturen för testernas genomförande 

följde alla samma mönster (bild 3) och pågick mellan tre-fyra månader. 

 

Inledningsvis träffade projektledaren chef, eller annan utsedd person, från respektive enhet, för att försäkra 

sig om att projektet var förankrat med ledningen. Projektledaren ansvarade för att information gick ut till 

berörda enheter och dess utsedda kontaktpersoner. Vidare förbereddes mallar och formulär som skulle 

användas för inhämtning av synpunkter och kommentarer under testens gång. En journalgranskningsmall 

togs fram i syfte att identifiera kvaliteten på dokumentationen i befintlig patientjournal i förhållande till 

innehållet i NVP, för att sedan kunna jämföras efter implementering. 

 

 
 

Bild 3: Struktur för testernas genomförande 

 

Varje test i klinisk verksamhet föregicks av en diskussion och behovsinventering avseende önskemål och 

behov av utbildningsinsats inför teststart. Utbildningens längd varierade mellan 4 och 16 timmar. 

 

Efter att testerna slutförts genomfördes fokusgruppsintervjuer, tvärprofessionellt sammansatta, med 

representanter från deltagande enheter. Utvärderingen efter varje genomförd test bestod av följande 

punkter: 

 

 Granskning av samtliga använda NVP dokument under testens gång 

 Sammanställning av skriftliga synpunkter 

 Sammanställning av resultat av genomförda fokusgruppsintervjuer 

 

Under projektets gång har NVP testas i klinisk verksamhet vid tre separata tillfällen, varpå en ny version 

har utformats utifrån resultatet av dessa tester samt synpunkter såväl ur ett patient- och 

närståendeperspektiv som ur ett användarperspektiv (bild 4).  

 

Förankring

Förberedelse

Utbildning

Genomförande Uppföljning

Bearbetning, 
analys

Revidering, 
sammanställning
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Bild 4: Processen för revideringsarbete 

 

 

Pilottest 1 
Första pilottesten genomfördes maj-augusti 2014 och omfattade Åstorps kommun, ASIH (Avancerad 

sjukvård i hemmet) Ängelholm samt ett vårdboende i Ängelholms kommun. En inledande 

introduktionsutbildning genomfördes i december 2013 för Åstorps kommun då önskemål fanns att 

förbereda personalen kring frågor om palliativ vård och förhållningsätt, kommunicera interna resultat från 

Svenska palliativregistret samt föra en diskussion om egna rutiner kring dödsfall. Svenska kyrkan deltog 

tillsammans med representant från en begravningsbyrå.  

 

Utbildning och stöd 

Två heldagarsutbildningar anordnades i mars och april 2014. Inbjuda var samtliga inkluderade enheter. 

Deltagarlistorna omfattade 166 medarbetare inklusive läkarrepresentation från primärvården. Inför 

utbildningen skickades en enkät ut till samtliga deltagare med syfte att undersöka eventuella svagheter inför 

införandet. Förutom frågor kring ålder, kön och yrkestillhörighet, avsåg frågorna också undersöka vilken 

erfarenhet, utbildning och kunskap deltagarna hade av palliativ vård samt kännedom om existerande 

kunskapsstöd. Totalt svarade 37 personer på enkäterna och resultatet indikerade bland annat på skillnader i 

förekomst av tydliga riktlinjer och dokumentation av vårdens mål då patienten bedömdes vara döende. 

Kännedom om Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012) 

tycktes vara något större än för Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Projektledaren träffade samtliga enheter fortlöpande för samtal om hur projektet framskred och vilka 

frågeställningar som uppkommit och eventuella svårigheter.  

  

Resultat 

I pilottest 1 användes NVP på 28 patienter, totalt granskades emellertid 50 dokument då flera delar av NVP 

användes på samma patient. Resultatet visade att NVP upplevdes som ett tydligt och strukturerat stöd, men 

att det saknades en anpassning för vård av multisjuka äldre människor. Det framkom vidare behov av att 

ytterligare utöka patient- och närståendes perspektiv. Materialet uppfattades omfattande, dock framkom 

inte vad som kunde plockas bort, eftersom frågeställningarna kunde bli aktuella någon gång under vården 

av patienten. Dessutom framkom att brister i vården blev tydligare när man använde NVP samt att mer 

utbildning om palliativ vård var befogad, men också behov av fördjupad kunskap om NVP. Stöd under 

införandet ansågs också vara väsentligt vid införandet för att underlätta en hållbar implementering av NVP. 
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Revidering av dokumenten 

Mestadels skedde layoutmässiga och strukturella förändringar för ökning av användarvänligheten.  

Revideringarna omfattade: 

 

 justering av de fyra delarnas titlar  

 vårdåtgärderna för den ”tidiga” palliativa fasen utökades för att bättre passa för vård av multisjuka 

äldre patienter i den kommunala vården 

 frågeställningar i syfte att underlätta inhämtning av patientens prioriteringar och önskemål 

tydliggjordes 

 utökning av bedömning av patientens ADL-förmåga 

 

Eftersom målet med NVP var att den skulle utformas för tvärprofessionell användning inom samtliga 

vårdformer, beslöts det att genomföra ytterligare ett test nu med deltagande av sjukhusenheter.  

 

Pilottest 2 
Uppdatering av innehållet i NVP efter pilottest 1 ledde fram till testversion 2 vilken testades under 

december 2014 till februari 2015. De enheter som deltog i pilottest 1 erbjöds att fortsätta. Således ingick 

Åstorps kommun, ASIH Ängelholm, ett vårdboende i Ängelholms kommun samt njurmedicin på ett av 

Stockholms läns akutsjukhus. Inom njurmedicin ingick en slutenvårdsavdelning, en mottagning samt en 

dialysavdelning med tre tillhörande mottagningar. 

 

Utbildning och stöd 

De enheter som ingick i pilottest 1 hade redan kunskap och viss erfarenhet och behövde därför ingen 

ytterligare utbildning, däremot fick de en genomgång av de uppdateringar som skett i NVP och fortsatt stöd 

av projektledare via regelbundna avstämningar. Inom njurmedicin hade man påbörjat en stor 

sjukhusövergripande insats att förbättra den palliativa vården, genom bland annat utbildningar i den 

palliativa vårdens värdegrund, innehåll samt förhållningssätt. En tvärprofessionell palliativ processgrupp 

hade också utsätts. Projektledaren träffade denna grupp initialt i september 2014 för att planera testen. Den 

palliativa processgruppen enades om en utbildningsinsats som fokuserade på NVPs innehåll och 

användning. Samma enkätundersökning som beskrivits under pilot 1 genomfördes även inför 

utbildningsinsatsen i denna test. Totalt inkom 56 enkätsvar och resultatet visade sig vara samstämmigt med 

det som tidigare beskrivits, dock uppfattades vårdens mål och dokumentation av de sista dagarna i livet 

som något mer bristfälliga. I november 2014 genomfördes tre utbildningstillfällen á fyra timmar vardera. 

Av totalt 150 anställda på kliniken deltog 60 % av medarbetarna. Utbildningen genomfördes av 

projektledaren i samarbete med Byle Gård (enhet för specialiserad palliativ vård). Eftersom njurmedicin 

omfattade flera enheter och ett större antal medarbetare, behövde stödresurser säkras upp ytterligare. Därför 

fick enheternas kontaktpersoner en separat halvdagsutbildning som gav fördjupad information om NVP och 

dess användning samt råd och rekommendationer om hur de kunde vara ett stöd under pilottesten. 

Projektledaren hade avstämning med kontaktpersonernas representant en gång/vecka under testens gång. 

 

Innehållsvalidering 

Efter pilottest 2 genomfördes, under maj-juni 2015, en innehållsvalidering i syfte att ytterligare undersöka 

relevansen av NVPs innehåll och användarvänlighet för den palliativa vården. Innehållsvalideringen 

utfördes genom att olika delar av NVP testades på enheter i Helsingborgs stad, Palliativ vård och ASIH 

Lund samt på onkologmottagningen i Växjö. Efter chefens godkännande fick enheterna muntlig och 
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skriftlig information och utvärderingen genomfördes med hjälp av frågeformulär till vårdpersonalen. 

Frågeformuläret tog upp områden kring NVPs användarvänlighet, vad som saknas eller är överflödigt och 

vilka fördelar respektive nackdelar personalen upplevde. Uppföljande fokusgruppssamtal med användarna 

genomfördes inom varje enskild enhet. Resultatet sammanställdes utifrån inkomna synpunkter via 

frågeformulären, via personalens egna noteringar samt via fokusgruppsamtal.  

  

Utvidgning av revideringsprocessen 

Revideringsprocessen omfattade även jämförelser av NVPs innehåll med internationella rekommendationer 

för vården av den döende människan (Ellershaw & Lakhani, 2013). International Collaborative for Best 

Care for the Dying Person som är en internationell gruppering med deltagare från 21 länder, har definierat 

tio områden som särskilt ska beaktas i vården av den döende. Vid jämförelsen av dessa områden 

konstaterades att NVPs innehåll täcker samtliga.  

Därtill gjordes en jämförelse med innehållet av Svenska Palliativregistrets dödsfallsenkät, för att säkerställa 

att kvalitetsindikatorerna var överensstämmande med NVPs innehåll. Denna jämförelse resulterade i 

justeringar i NVP avseende förtydligande av patientens val av dödsplats, formuleringen ändrades dock till: 

”Var vill du vara och vårdas” eftersom frågan även bör kunna tas upp i ett tidigare skede av det palliativa 

förloppet. Ordination av vidbehovsläkemedel framställdes också på ett tydligare sätt för att säkra upp att 

ställningstagande till detta har utförts. 

Ytterligare expertkunskaper inhämtades under 2015 från dietister inom Region Skåne inom området 

nutrition samt från kontaktsjuksköterskor inom cancervården. Sistnämnda grupp sammankallades av 

projektledaren i syfte att gå igenom samtliga vårdåtgärder som NVP föreslår och för att undersöka om 

dessa hade klinisk relevans även för palliativ vård i tidigt skede. Möten hölls vid två tillfällen och 

anordnades i Workshops-format. Här ingick även möten med pensionärsorganisationerna och intervjuer 

med patient- och närstående, som delgav sina synpunkter på innehåll och användning. Dokumenten 

uppfattades som professionella och välformulerade, på ett sätt som gick att förstå.  

 

Resultat 

22 patienter inkluderades, men precis som tidigare beskrivits, användes totalt 29 dokument. Resultaten 

visade att det upplevdes som en styrka att använda NVP i samverkan med olika vårdgivare då 

kommunikationen underlättades. Att materialet uppfattades som omfattande framkom även här, men 

återigen lades inga förslag fram på vad som skulle kunna tas bort. Man ansåg också att NVP hjälpte till att 

identifiera behov tidigare, innan patienten bedömdes vara döende, vilket upplevdes som ökad möjlighet för 

patienter och närstående att förbereda sig inför den sista tiden innan döden. Att NVP inte fanns som ett IT- 

baserat stöd var begränsande och lyftes därför fram som negativt. Resultatet från innehållsvalideringen 

visade, precis som resultatet efter den kliniska testen, att materialet upplevdes omfattande och otillräckligt 

strukturerat. Det fanns också farhågor om att tiden inte riktigt skulle räcka till för att fylla i dokumenten 

samt risken för dubbeldokumentation. Trots detta framkom att NVP var ett tydligt och strukturerat 

hjälpmedel för att inte tappa bort viktiga frågeställningar. Flera personer lyfte även fram fördelarna med 

tvärprofessionellt användande, vilket skulle underlätta inhämtandet av informationen och en förbättrad 

samverkan mellan olika yrkeskategorier.  

 

Revidering av dokumenten 

Även i denna revison skedde justeringar i syfte att förbättra användarvänligheten. Inga större förändringar 

gjordes av innehållet. Revideringarna omfattade: 

 förtydligande avseende delarnas namn 
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 viss information i avsnittet ”Barn som närstående” lades som bilaga  

 utvidgning av samordning och samverkan med andra vårdgivare i syfte att underlätta vid vårdens 

övergångar 

 utförligare stöd för bedömning av den döende patienten 

 användarvänlig layout utformad av en ”art director” 

 framtagande av en ordbild (logotyp) för NVP 

 vårdåtgärderna för den tidiga palliativa fasen strukturerades som separerade blad för respektive 

vårdproblem  

 

Efter pilottest 2 beslöt projektledningen att NVP var klar för en större spridning till fler enheter varpå en 

utvidgad sista test genomfördes.  

 

Betatest 
Denna sista test, betatest, pågick mellan oktober och december 2015. Med betatest avsågs 

en test där produkten, dvs. NVP fortfarande var under utveckling, men uppfyllde merparten av kraven och 

var därför tillräckligt klar för att testas på en bredare front. 34 enheter, mestadels på eget initiativ, deltog 

från specialiserad palliativ vård, kommuner och sjukhus. Deltagandet från de olika kommunerna varierade, 

allt från en till nio vårdboenden deltog. För specifik information om inkluderade enheter se bilaga 2.  

För att säkerställa att NVPs samtliga delar användes under betatesen, anvisades enheterna att testa olika 

delar. Enheter som tidigare använt sig av LCP testade den del som avsåg vård av den döende samt 

omhändertagande efter dödsfallet (18 enheter). Enheter inom specialiserad palliativ vård samt en kommun 

testade NVPs samtliga delar (13 enheter). Avslutningsvis testade enheter inom sjukhusvård och enheter 

som tidigare ej använt LCP de delar som avser den tidigare palliativa vården (3 enheter).   

 

NVP-ambassadörer 

Eftersom deltagande enheter nu var betydligt fler organiserades testen med utkomstpunkt från detta. I syfte 

att kunna ge ett bra stöd till samtliga testande enheter i Sverige, utbildades av projektledaren, under en 

heldag i augusti 2015, så kallade NVP-ambassadörer. Dessa personer fick anmäla sitt intresse för uppdraget 

och valdes ut strategiskt utifrån enheternas geografiska läge. Ambassadörernas uppdrag var bland annat att 

vara ett stöd för kontaktpersonen för testens planering, dess genomförande och utvärdering samt att kunna 

hålla kortare utbildningstillfällen om NVP. 

 

Synpunkter från fler kompetenser 

Under våren 2016 genomfördes också möten med biståndshandläggare samt med representanter från 

föreningen UFPO (Undersköterskor för palliativ omvårdnad), då projektgruppen bedömde att 

undersköterskor var underrepresenterade i referensgruppen och att få kommentarer lämnats in av denna 

yrkeskategori. Utöver dessa kompetenser granskade registerhållare för Svenska Palliativregistret NVPs 

innehåll och även en präst från Svenska kyrkan kontaktades för att ge ett utvidgat perspektiv på andliga och 

existentiella aspekter.  

 

Utbildning 

Två heldagsutbildningar inför betatesten anordnades i september 2015, en i Lund och en i Stockholm. 

Antalet deltagare uppgick totalt till 89 personer. Utbildningarna omfattade NVPs struktur, innehåll och 

användning samt innebörden av att vara betaenhet. Vidare tydliggjordes kontaktpersonens samt NVP-

ambassadörens roll och uppdrag. 
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Resultat 

Betatestet omfattade 564 använda NVP dokument på totalt 250 patienter. Nedan sammanfattas resultatet 

utifrån fyra kategorier:  

 

1. Innehåll och användarvänlighet 

Innehållet ansågs användbart för en stor patientgrupp och innehöll sådant som man inte tänkt på tidigare. 

Det gav en bra helhetsbild samtidigt som innehållet uppfattades som omfattande och svåröverskådligt. 

Flera kommenterade bristen av att NVP endast fanns i pappersformat och inte tillgängligt digitalt.  

Några citat från medarbetare som kommenterat: 

 

 ”sätter palliativ vård i fokus” 

 ”självklara saker som vi redan gör” 

 ”lättförståeligt, lätthanterbart, all information samlad” 

 

2. Vad behövs inför start 

Chefens delaktighet var avgörande för ett framgångsrikt införande liksom noggrann planering och 

genomgång av dagliga rutiner. Därtill bedömdes utbildning i palliativ vård vara väsentligt inför starten för 

att öka förståelsen för NVP.  

 

3. Samarbete och kommunikation 

En tydlig andel av synpunkterna berörde samarbete och kommunikation både mellan yrkeskategorier inom 

samma enhet och mellan olika vårdgivare. Sammanfattningsvis framkom: 

 

 startar diskussioner om nuvarande arbetssätt 

 tydliggör undersköterskans roll och ansvar  

 förbättra samverkan mellan vårdgivare – lätt att ”ta vid” 

 ibland svårt att få med alla medarbetare i början 

 

4. Patient- och närstående  

Personalen ansåg att NVP ökade möjligheterna att diskutera patientens problem i tid och blev ett stöd för 

personalens gemensamma samsyn och helhetssyn av patienten. Vidare tyckte man att närståendestödet hade 

förbättrats men någon lyfte också svårigheter med bemötande av kulturella behov och önskemål.  

Det fanns till en del skilda uppfattningar mellan olika vårdformer, illustrerade av citaten nedan: 

 

 ”vi gjorde inte patient och närstående delaktiga - ville inte skapa oro” 

 ”när vi använder NVP- ger det trygga närstående” 

 

Patienter och närstående själva hade en klar bild av att NVP lyfte viktiga frågor och var ett tydligt och 

professionellt stöd för personalen. Materialet väckte egna frågor och funderingar som var viktiga att ta 

ställning till och som man inte funderat på tidigare. Att informationen kunde föras vidare till nästa 

vårdgivare upplevdes som en trygghet. 

 

Revidering av dokumenten 

Fram till nu hade NVP innehållit fyra delar, men i denna revidering slogs del 2 (Beslutsstöd för palliativ 

vård i tidig fas) och del 3 (Beslutsstöd för palliativ vård i sen fas) samman till en del, eftersom flera 

synpunkter handlade om svårigheter att ta ställning till om patienten befann sig i tidig respektive sen 
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palliativ fas. Härigenom bestod valet av om patienten har palliativa vårdbehov oavsett tiden kvar i livet 

alternativt om patienten bedöms vara döende.  

 

Revideringarna omfattade: 

 

 ändringar för att upprepning av information undviks 

 möjlighet för uppdatering av information vid tre tillfällen i samma dokument 

 patientens önskemål och prioriteringar lyftes fram 

 närståendes behov av stöd och hjälp fick ökat utrymme 

 framtagande av cirkulär innehållsförteckning, se sid. 16-17 

 

Resultat 
 

Revideringsarbetet pågick från betatestens slut till september 2016 och resulterande i NVP version 1.0, se 

bild 5, översikt av NVPs delar. Den nationella vårdplanens delar inkluderar stöd för bedömning av 

palliativa vårdbehov, för vård av den döende människan samt omhändertagande efter dödsfallet. Därtill 

innehåller NVP stöd för personcentrerade vårdåtgärder. Samtliga delar används med fördel 

tvärprofessionellt och så långt det är möjligt i samråd med hela teamet och kan även omfatta patienter och 

närståendes delaktighet. Således innehåller NVP tre delar med sammanlagt sex dokument.  

 

 

 

Bild 5: Översikt av NVPs olika delar   

 

När kan NVP startas 

För att underlätta för användarna när NVP kan startas, lades vägledande information till dokumenten. För 

att ytterligare få stöd i när det kan vara dags att påbörja vård enligt NVP för en specifik patient kan en fråga 

kallad ”surprice question” användas (Moss et al., 2008). Frågan används till sig själv eller till teamet runt 

patienten, frågan ställs aldrig till patient eller närstående. Frågan lyder: ”Skulle jag bli förvånad om 

patienten finns i livet om 1 år/6 månader?” Om svaret på den frågan är Ja kan det vara aktuellt att 
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introducera NVP. Det finns också tillstånd och nedsatta funktioner som kan indikera att patienten kan ha 

palliativa vårdbehov.  

 

Sjukdomar med ett sannolikt palliativt vårdbehov: 

 Cancer (stadium III/IV) 

 KOL (stadium III/IV) 

 Hjärtsvikt (stadium III/IV) 

 Neurologisk sjukdom (ex. Stroke, ALS, MS, Parkinson) 

 Leversvikt (grad III/IV) 

 Njursvikt (stadium IV/V) 

 Demens (medelsvår till svår fas) 

 Multisjuk patient med svår organsvikt 

  

Sjukdomsutveckling som kan tala för ett palliativt vårdbehov: 

 Progredierande sjukdomsutveckling 

 Progredierande funktionsnedsättning 

 Påtaglig oro, ångest, stress hos patienten eller närstående 

 Progredierande viktminskning 

 Upprepade oplanerat akutbesök som följd av kronisk sjukdom  

 

Beskrivning av NVPs delar 
 

Bedömning av palliativt vårdbehov – Del 1 

Del 1 utgör ett förenklat stöd för identifiering av palliativt vårdbehov och på vilken vårdnivå som insatser 

bör ske. Den kan användas exempelvis på sjukhusmottagningar och vårdcentraler, som stöd inför eller vid 

konsultationer. De kliniska testerna visade även på att denna del också var användbar vid inskrivning av 

nyinflyttade inom kommunala vårdboenden.  

Läs dokumentet i sin helhet 

 

Beslutsstöd för palliativ vård - Del 2 

Detta beslutsstöd ger stöd för bedömning av behov, symtom, önskemål och prioriteringar. Innehållet täcker 

områden som är viktiga att ta ställning till oavsett om det är en vecka kvar i livet eller ett år. Den här delen 

kan användas i samtliga vårdformer som möter patienter med palliativa vårdbehov oavsett tiden kvar i livet. 

Den cirkulära innehållsförteckningen som beskrivs på sid. 16 kan också användas som stöd i samtalet med 

patienten. 

Läs dokumentet i sin helhet 

 

Vårdåtgärder- Del 2 

I denna del finns 27 vanligt förekommande problem samlade samt förslag på vilka vårdåtgärder som kan 

tänkas bli aktuella att sätta in. Strukturen lyfter fram och tydliggör vilka områden som ligger i fokus och 

som teamet behöver arbeta med. Varje problemområde har sitt specifika blad med förformulerad text 

avseende problem, mål och åtgärder. Om förslagen visar sig vara otillräckliga finns möjlighet att göra egna 

tillägg och kommentarer alternativt upprätta en individuell vårdplan (IVP). Samtliga 27 problemområden 

behöver inte används initialt, utan ”dockas på” då insatser behöver aktiveras.  

http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/Del-1-BedoCC88mning-av-Palliativt-vaCC8Ardbehov-LaCC88sexemplar.pdf
http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/Del-2-BeslutsstoCC88d-foCC88r-palliativ-vaCC8Ard-LaCC88sexemplar.pdf
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Läs dokumentet i sin helhet 

 

Utökat beslutsstöd för palliativ vård - Del 2D 

När patientens tillstånd försämras och bedöms vara döende, med endast några dagar upp till någon vecka 

kvar i livet, startas Del 2D. Här finns stöd för bedömning av att patienten är döende samt viktiga 

frågeställningar att ta upp då döden är nära förestående. Läkaren har ansvar för övergång till Del 2D och om 

vård enligt denna ska fortsätta. 

Läs dokumentet i sin helhet 

 

Kontinuerlig bedömning och vårdåtgärder – Del 2D 

Här finns möjlighet att följa och observera viktiga symtom- och statusområden då döden är nära 

förestående. Även i denna del finns förslag på vårdåtgärder som hela teamet runt patienten behöver ha 

kännedom om, på detta sett tydliggör och kvalitetssäkrar det vården i livets absoluta slutskede. Denna del 

förvaras med fördel patientnära då informationen är viktig att den når hela teamet, under förutsättning att 

patient och närstående samtycker till detta. 

Läs dokumentet i sin helhet 

 

Efter dödsfallet - Del 3 

Omhändertagande efter dödfallet tas upp i denna sista del av NVP som är mer av checklistskaraktär. Den 

innehåller förslag på omhändertagande efter dödsfallet samt stöd och samtal med närstående.  

Läs dokumentet i sin helhet 

 

Patientanpassad användning av NVP  

Vilka delar av NVP som används anpassas utifrån patientens behov och enhetens val av arbetssätt. Således 

behöver inte samtliga delar av NVP användas på alla patienter, enheten väljer den del/delar som lämpar sig 

för den specifika patienten. All dokumentation i NVP ska betraktas som journalhandling om de används 

som dokumentationsstöd i verksamheten. Om enheten har kvalitetssäkrade dokumentationsrutiner avseende 

relevant information, kan beslut fattas att dokumentation av NVPs innehåll sker i befintlig journal, dvs. 

man använder inte NVP för dokumentation. Ytterligare ett alternativ är att använda sig av interaktiva PDF-

filer som laddas ner från Palliativt Utvecklingscentrums hemsida. Dokumenten används sedan för 

dokumentation i IT-stödet men måste sedan skrivas ut och bifogas patientens journal, t ex via skanning. 

Synpunkter framkom i vilken ordning som frågorna framställdes i dokumenten. Därför togs en cirkulär 

innehållsförteckning fram för att belysa att innehållet tas upp utifrån patientens problem, behov och 

önskemål, således ska inte innehållet ses som en checklista utifrån kronologin som framställs (bild 6).   

 

 

http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/VaCC8ArdaCC8AtgaCC88rder-foCC88r-palliativ-vaCC8Ard-LaCC88sexemplar.pdf
http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/Del-2D-UtoCC88kat-beslutsstoCC88d-foCC88r-palliativ-vaCC8Ard-LaCC88sexemplar.pdf
http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/Del-2D-Kontinuerlig-bedoCC88mning-och-vaCC8ArdaCC8AtgaCC88rder-LaCC88sexemplar.pdf
http://palliativtutvecklingscentrum.se/download/nvp/nvp-stoddok/Del-3-Efter-doCC88dsfallet-LaCC88sexemplar.pdf
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Bild 6: Cirkulär innehållsförteckning  

 

Stöd vid införande 
 

Ambitionen har varit att underlätta implementeringen av NVP. Därför har information och stödmaterial 

utarbetas och finns öppet tillgängligt på Palliativt Utvecklingscentrums hemsida www.palluc.se Här finns 

NVPs samtliga delar tillgängliga som läsexemplar. Dokumenten för kliniskt bruk får enheten kostnadsfri 

tillgång till, efter att enheten registrerat sig som användare och då verksamhetschef eller motsvarande 

godkänt att NVP ska införas.  

Ansvarsfördelning 

Registrerade enheter ansvarar för att NVP används på det sätt som rekommenderas och för 

kvalitetsuppföljningar. Dessa kan ske genom uppföljningar av resultat via Svenska palliativregistret samt 

genom journalgranskning av befintlig dokumentation.  

 

Journalgranskning 

Journalgranskningsmallar har utformats i syfte att identifiera kvaliteten på dokumentationen i befintlig 

patientjournal i förhållande till innehållet i NVP. Dessa tillhandahålls av Palliativt Utvecklingscentrum och 

är utformade i PowerPoint format och fritt tillgängliga på webbplatsen. Resultatet av granskningen ger 

initialt stöd inför valet av hur NVP ska användas i verksamheten och ger fortlöpande stöd för kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. 

 

Broschyrer 

Fyra broschyrer har tagit fram i syfte att ge stöd vid införande och användning av NVP (bild 7): 

 

 ”Introduktion” ger information om NVP och dess användning 

 ”Instruktioner och rekommendationer” tydliggör ansvarsfördelningen för NVP samt ger tips på vad 

som kan vara bra att tänka på inför och vid ett införande 

 ”Praktisk handledning” som i synnerhet kan använda som stöd då NVP används som 

dokumentationsstöd  

http://www.palluc.se/
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 ”Information till patient och närstående”, är en broschyr som riktar sig till patienter och närstående 

och som förklarar vad NVP är och syftet med dess användning på ett kortfattat sätt 

 

 

  

 

Bild 7: Broschyrer som stöd vid införande och användning  

 

 Läs mer om broschyrerna 

 

Filmer 

Filmer har utarbetats för att underlätta informationsspridning om NVP. Dessa kan användas inför beslut om 

NVP ska införas eller i samband med utbildningsinsatsen vid införandet. En film är en informations- och 

inspirationsfilm om NVP, en annan ger grundläggande information om NVP och en tredje riktar sig till 

chef och ledare. Filmer | Palliativt utvecklingscentrum 

 

Utbildning 

Fysiska utbildnings/informationstillfällen har anordnats och riktar sig till enheter som har för avsikt att 

implementera NVP samt till enheter som behöver mer information för att kunna ta ställning. Utbildningen 

har anordnats under en heldag med följande innehåll: 

 Patienter med palliativa vårdbehov och vårdförlopp 

 Förståelse för arbetssättet och det palliativa förhållningssättet 

 Bakgrund och framtagande av NVP 

 NVPs struktur, innehåll och användning 

 Hur startar man?  

 Genomgång av NVPs olika delar och diskussion med hjälp av patientfall 

 Tankar och idéer vid införande 

 

Nuläge och framtid 
 

Sedan lanseringen i september 2016 har utbildningar genomförts på olika orter i Sverige vid åtta tillfällen. 

Totalt uppgick antalet deltagare till 426 personer med skiftande yrkestillhörighet och från olika vårdformer. 

Utöver dessa utbildningstillfällen har projektledaren bjudits in för att hålla informationsmöten om NVP och 

dess användning vid ytterligare nio tillfällen och i olika forum. 

http://palliativtutvecklingscentrum.se/informationsbroschyr-till-patienter-och-narstaende/
http://palliativtutvecklingscentrum.se/filmer/
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Bild 8: Registrerade enheter i Sverige februari 2018.    

 

NVP har presenterats som poster vid konferenser som EAPC (European Association for Palliative Care) 

2015 och 2017 samt på två Nationella konferenser för palliativ vård. NVP har även kommunicerats i The 

International Collaborative for Best Care for the Dying Person, där uppmärksamhet har visats för Sveriges 

omtag kring att även omfatta vården tidigare, innan patienten bedöms vara döende. 

Det har under projektets gång framkommit ett stort behov att få NVP som en digitaliserad version. Detta 

har inte ingått i projektets uppdrag men i Sverige pågår nu ett flertal lokala och regionala initiativ för 

uppbyggnad av en digitaliserad version av NVP i respektive IT-system.  

Insatser pågår för att säkra NVPs fortsatta utveckling. Detta inkluderar en utbildning av utbildare av NVP 

med målet att personer som gått utbildningen blir certifierade utbildare med rätt att hålla egna 

utbildningstillfällen för enheter som ska implementera NVP. Palliativt Utvecklingscentrum har också för 

avsikt att skapa ett nätverk för NVP-användare som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att 

fånga upp önskemål om uppdateringar av framtida versioner av NVP. Tillsammans bildas en 

utvecklingsplattform för NVP som förändras utifrån användarnas perspektiv och erfarenhet. NVP kommer 

att uppdateras och revideras årligen. 

NVP har tagits fram på initiativ av Palliativt Utvecklingscentrum men har en nationell förankring via 

Socialstyrelsen. Sedan januari 2018 länkas NVP från Socialstyrelsens webbplats för Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, under fliken ”Mer hos andra”: 

http://www.socialstyrelsen.se/nationelltkunskapsstodforgodpalliativvard 

NVP har granskats av grupperingen International Collaborative for Best Care for the Dying Person vilket 

resulterat i att NVP bedömts ha en samstämmighet med internationella rekommendationer av vård av den 

döende människan.  

NVP har en potential att användas i framtida studier. Inom ramen för Palliativt Utvecklingscentrums 

verksamhet pågår en integrering av NVP i en rad vårdutvecklings- och forskningsprojekt. 

Registrerade enheter vid februari månads utgång uppgick till 

168 enheter, fördelade på 112 kommunala enheter, 48 enheter 

inom specialiserade samt 8 sjukhusenheter. Enheterna är 

utspridda geografiskt inom hela landet med huvudsaklig 

koncentration kring Stockholmsregionen, Skellefteå, Dalarna 

samt Skåne (bild 8).  

 

http://www.socialstyrelsen.se/nationelltkunskapsstodforgodpalliativvard
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Efter ett omfattande utvecklingsarbete finns NVP tillgänglig för användande sedan hösten 2016 med en 

omarbetad version (2.0) sedan september 2017. Majoriteten av användare finns inom kommunal 

verksamhet men samtliga vårdformer finns representerade. Fortsatta insatser riktar sig till att NVP blir ett 

hållbart, användarvänligt, tryggt och säkert stöd i vården av patienter med palliativa vårdbehov. 

 

Externa anslag 

 

Framtagandet av Nationella vårdplanen för palliativ vård har möjliggjorts genom stöd från Familjen 

Kamprads Stiftelse. 

Kontakt 
 

För mer information se www.palluc.se eller kontakta Anette Duarte, verksamhetutvecklare och NVP-

koordinator vid Palliativt Utvecklingscentrum i Lund anette.duarte@skane.se  

Länkar 
 

För NVPs olika delar var god se länkar under respektive rubrik, sid. 15 och 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palluc.se/
mailto:anette.duarte@skane.se
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Annette Arnkild, MAS, Solna Stad 

Arja Autere, sjuksköterska, enhetschef, Legevisitten AB ASIH Norrort Stockholm 
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Marja Erngren, sjuksköterska, ASIH Malmö 

Madeleine Forsberg, läkare, Avd2/ASIH Nyköpings lasarett 
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Christine Karlsson, sjuksköterska, ordförande SFPO, ASIH Trelleborg 

Helena Kejonen, sjuksköterska, Avd 45 Helsingborgs lasarett 

Maria Kindefält Trygg, kvalitetsansvarig, HSM Omsorg 

Sonja Kvarnström, undersköterska, Avesta lasarett 
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Richard Skinner, läkare, ASIH Hässleholm 

Carina Skoog-Jungeryd, undersköterska, Onkologiska avdelningen Visby lasarett 

Margret Skuladottir, läkare, Palliativ vårdavdelning Malmö 

Axel Stridbeck, sjuksköterska, Stockholmsgeriatriken avd 71 

Britt-Marie Strömqvist, undersköterska, Ordförande UFPO 
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Emma Sääw, sjuksköterska, Helsingborgs stad 

Christel Söderstjerna, sjuksköterska, Helsingborgs stad 

Naghada Talabani, hjärtsviktssjuksköterska, Karolinska Huddinge 

Petra Tegman, Silviasjuksköterska, verksamhetschef, Lovisagården Vård AB, Haninge 

Hlin Thorgeirsson, läkare, ASIH Lund samt Itachi-projektet 

Amanda Tång, sjuksköterska, ASIH Danderyds sjukhus 

Anna Unné, sjuksköterska/kvalitetsutvecklare, RCC Syd 
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Inkluderade enheter i betatesten oktober-december 2015   Bilaga 2 

 

 

 

Kommun Sjukhus Specialiserad palliativ vård 

Båstad kommun, hemsjukvården Hässleholms sjukhus, avd. 9 Palliativa enheten, Haninge 

Praktikertjänst N.Ä.R.A  AB 

Frösunda Hagatorps 

Äldreboende, Kungsängen 

Växjö lasarett, avd. 5 och 40 

 

Palliativ vård och ASIH 

Helsingborg 

Helsingborgs stad, 2 vårdboenden Helsingborgs lasarett, avd. 45 ASIH Hässleholm 

Malmö stad, 1 vårdboende Ängelholms sjukhus avd. 11 Palliativ vård och ASIH 

Lund 

Solna stad, 9 vårdboenden  Palliativ vård och ASIH 

Malmö 

Åstorps kommun, 3 vårdboenden  Palliativa enheten avd.14. 

Uddevalla sjukhus 

Ängelholms kommun, 1 

vårdboende 

 ASIH Ängelholm 

Örkelljunga kommun, 1 

vårdboende 

  

 Totalt: 34 enheter 

 


