HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring vården eller innehållet i NVP tveka då inte att ta upp dessa med
personalen. Inga frågor är för små eller för stora för att ställa.

INFORMATION TILL
PATIENT OCH NÄRSTÅENDE
Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och
Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning
av både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Läs mer
på www.palluc.se

Ditt välbefinnande
i fokus
I vår verksamhet använder vi Nationell Vårdplan för
Palliativ Vård-NVP. NVP är ett stöd för att uppmärksamma
behov och önskemål som förekommer när man lever med
en svår eller kronisk sjukdom. Med hjälp av NVP vill vi
erbjuda dig och dina närstående en vård av hög kvalitet.

VAD ÄR NVP?

NVP bygger på frågeställningar som är viktiga
för dig som patient, för dina närstående och för
vårdens personal, allt för att anpassa vården efter
dina behov och din situation. Frågorna handlar
om hur du mår fysiskt och psykiskt och hur de
vardagliga aktiviteterna fungerar.
En annan del handlar om vad som är viktigt för
dig och dina närstående och om information,
dialog och önskemål om delaktighet. Om det
finns barn som närstående är det särskilt viktigt
att de uppmärksammas och får stöd. Med en
samlad helhetsbild – som är unik för varje person–kan vården med stöd av NVP planeras och
samordnas på bästa sätt.
NVP syftar till att ge ökad trygghet och livskvalitet för både dig som patient och för dina
närstående. För personalen syftar NVP till att ge
en ökad trygghet genom att minska risken för
att problem inte uppmärksammas. Genom att
samtala kring frågorna i NVP kan personalen få
en överblick över din situation, dina önskemål
och behov samt över vilka insatser som gjorts
och planeras.

Målet med NVP är att du kan leva med största
möjliga välbefinnande trots allvarlig sjukdom.
Tillsammans med dig och dina närstående kan
vi komma fram till vilken vård du behöver för
att vi på bästa sätt ska kunna lindra dina symtom
och möta dina problem.

NVP:

• kvalitetssäkrar vården vid svår eller kronisk
sjukdom, när tiden kvar i livet är begränsad
(oavsett om det är kort eller lång tid kvar)
• ökar kunskapen om palliativ vård hos vårdpersonal oavsett var vården sker
• ger ökad trygghet och livskvalitet för dig 		
och dina närstående genom att dina behov 		
identifieras, åtgärdas, följs upp och doku-		
menteras på ett strukturerat sätt
• ökar din och dina närståendes delaktighet i
planeringen av vårdens mål och genomförande
• ökar tryggheten och säkerheten för vårdpersonal genom ett strukturerat arbetssätt

