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Rutin för registrering i Svenska palliativregistret.
På Svenska palliativregistrets hemsida http://www.palliativ.se
finns information om telefonnummer för kontakt med registret, hur anmälan går till och
statistik öppen för alla.

Vad är Svenska Palliativregistret
Svenska Palliativregistret är ett av Sveriges 64 nationella kvalitetsregister för sjukvården,
ett kvalitetsregister för fortsatt utveckling av vården i livets slut. Målgruppen utgörs av alla
döende patienter/vårdtagare oavsett vårdgivare.

Syfte
Syftet med registret är att successivt förbättra vården i livets slutskede. Registrets
huvudsyfte är att på patientnivå mäta hur vårdenheter lever upp till definierade
kvalitetskriterier för god vård i livets slutskede oavsett var i landet man vårdas och av vem
man vårdas.
Syftet i kommunen är att kunna följa kvaliteten i vården för inskrivna patienter den sista
tiden i livet.

Metod
Sjuksköterskan som tjänstgör när dödsfallet inträffar fyller i en pappersenkät så långt det
är möjligt. Därefter lämnas enkäten till områdesansvarig sjuksköterska (OAS) för
komplettering. OAS ansvarar för att fylla i enkäten på nätet efter att ha inhämtat all
information från teamet.
Vid tveksamheter angående samstämmigheten av ifyllandet tas enkäten med till
nästkommande arbetsplatsträff för gemensam diskussion i teamet. Svar ”vet ej” får endast
förekomma i undantagsfall och då ska anledningen dokumenteras.
För patienter helt inskrivna i KVH ansvarar KVH:s sjuksköterska för registreringen i
ordinärt boende och kommunens sjuksköterska i särskilt boende. Om patient varit
inskriven i KVH kortare tid än 1 vecka skall utvärderingen göras av kommunens och
KVH:s sjuksköterskor tillsammans.

Mål
100% av patienter som avlider ska registreras i Svenska Palliativregistret. Registret ska
användas som en del i kvalitetsarbetet.
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Återkoppling
Alla enhetschefer inom ovanstående ansvarsområden kan ta fram och studera olika
parametrar från registret på områdesnivå. Verksamhetschefer och MAS kan följa
parametrarna på övergripande nivå. Två gånger per termin presenteras aktuell och
”utstickande” statistik från registret.

Ansvar
Varje enhetschef är ansvarig för årlig uppdatering av enhetsenkät. Omvårdnadsansvarig
sjuksköterska är ansvarig för att registrera varje dödsfall inom sitt ansvarsområde.
Representant i FoU Nätverk Palliativ vård håller sig uppdaterade med vad som händer
inom Svenska Palliativregistret nationellt och återkopplar till kommunen.
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