
Enkäterna 
Inom kort kommer det att bli några mindre justeringar i Dödsfallsenkäten och i Verksamhetsenkäten. 

I Dödsfallsenkäten är det följande justeringar: 

Fråga 5 som handlar om när personen skrevs in på din enhet har fått en följdfråga där vi frågar efter 

vilken typ av verksamhet personen skevs in ifrån. Vi har även ändrat de olika svarsalternativen för att 

följa Socialstyrelsens termer. Var bl.a. uppmärksam på definitionen på specialiserad palliativ 

hemsjukvård.  Vi efterfrågar vilken typ av verksamhet Ni bedriver och inte vilket vårdinnehåll ni 

bedriver i verksamheten. 

Specialiserad palliativ hemsjukvård = En specialiserad palliativ verksamhet har som huvuduppgift att 
erbjuda vård för svårt sjuka och döende patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 
medför särskilda behov. Vården ska erbjudas dygnet runt, årets alla dagar. I en specialiserad palliativ 
verksamhet ska det finnas ett specialistutbildat team med särskild expertis och erfarenhet av palliativ 
vård. En specialiserad palliativ verksamhet ska också erbjuda konsultinsatser, handledning, utbildning 
samt bör vara delaktig i forskning och utveckling. 
 

Svarsalternativet ”Eget hem, med stöd av daglig kontakt med hemtjänst” har tillkommit. Det är de 
personerna som endast har hemtjänst och inte är inskriven i hemsjukvården. 
 
Vi har lagt till klockslag vid dödsfallet.   
 
I fråga 20 lägger vi till ordet Genombrott. ”Förekom genombrott av något av följande symtom vid 
något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet”. 
 
I Verksamhetsenkäten är det följande justeringar: 

Frågorna S3, S5, 12 och 13 har tagits bort. 

I frågan om Skriftliga rutiner kommer vi nu att be dig fylla i en gång för varje angiven verksamhetstyp 

och vi har även lagt till frågan om det finns skriftliga rutiner för ”Hur minderåriga barn till den döende 

får stöd”. 

Ny fråga: ”Använder ni (eller har använt) någon av de standardiserade vårdplanerna LCP eller NVP?”  

LCP=Liverpool Care Pathway. Det är en vårdplan som används på många enheter men som nu inte 

kommer att vidareutvecklas.  

NVP=Nationell Vårdplan för Palliativ vård och omsorg. Det är en vårdplan baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Dokumenten i NVP ger stöd för personcentrerad vård och syftar till att 

kvalitetssäkra vården av patienter med begränsad tid kvar i livet, patienter i livets slutskede och 

omhändertagande efter dödsfallet.  

Läs mer på http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/  

Vi kommer även att göra en del justeringar i diagrammet som visar våra kvalitetsindikatorer, s.k. 

spindeldiagrammet och i samband med det så tar vi även bort det gamla diagrammet från 2010. 

Information angående detta kommer vid ett senare tillfälle. 

http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/

