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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 56

Anslutning till Liverpool Care Pathway (LCP) – en
vägledning för vård under livets allra sista tid
(palliativ vård)
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Gustavsgården och Djuröhemmet ansluts till LCP-gruppen genom att teckna
avtal med Palliativt Centrum Lunds universitet och Region Skåne 22.
Produktionschef Pia Andersen utses till ensam firmatecknare för detta avtal.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Liverpool Care Pathway (LCP) kan beskrivas som en standardiserad
vårdplan som ger vägledning i vård av döende patienter under de sista
dygnen/veckan. Det har utarbetats av Professor John Ellershaw och hans
medarbetare vid the Marie Curie Hospice i England med syftet att sprida
kunskapen från hospicevärlden till övrig vård av döende patienter. LCP är
en tillämpning av de förhållningssätt, färdigheter och kunskaper som
genererats inom palliativ vård kring vården av de döende. Vårdplanen finns
med inriktning för hospice (palliativ slutenvård), hemsjukvård, sjukhus och
sjukhem (särskilt boende).
Syftet med vårdplanen är att all vård i livets slut skall leva upp till en
kunskapsbaserad standard i form av tydligt definierade mål som bedöms
som viktiga i livets slutfas. LCP är ett tvärprofessionellt redskap och innebär
att vårdteamet steg för steg gör relevanta ställningstaganden i vården av den
döende. Det består av tre faser och nyckelområden – initialbedömning,
kontinuerlig bedömning samt efter dödsfallet och bygger på de fyra
dimensionerna som man arbetar på utifrån den palliativa vården, fysiska,
psykiska, sociala och existentiella - som grundar sig på klinisk erfarenhet
och forskning. Vid en anslutning till LCP utses särskilda LCP-ansvariga
sjuksköterskor på var och ett av de kommunala särskilda boendena. Dessa
sjuksköterskor genomgår en utbildning i samband med uppstarten av LCP
på verksamheten. De LCP-ansvariga sjuksköterskorna erhåller sedan
fortbildning en gång per termin via LCP-guppen. Föreläsningarna
genomförs på ett flertal platser i landet.
Ett trettiotal sjukhuskliniker, ca tjugofem primärvårdsenheter/ASiH-enheter,
ca tjugofem hospice och ett fyrtiotal kommuner med ett flertal särskilda
boende (både kommunala och privata) är i dagsläget anslutna till LCP.
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Vid en anslutning till LCP erhålls en mängd informationsbroschyrer, bl.a.
”Guide för användande av vårdplan för döende enligt LCP (Liverpool Care
Pathway)” och ”Till dig som är närstående En liten skrift om vården under
livets sista tid” som kan användas som en hjälp vid vården av personer i
livets slutfas och deras anhöriga.
En anslutning till LCP innebär att verksamheterna åtar sig att:
 Registrera avlidna i Svenska palliativa kvalitetsregistret (vilket redan
görs)
 Godkänna att verksamheten registreras i LCP-centrum, Liverpool
(görs av LCP-gruppen).
 LCP-ansvarig sjuksköterska finns utsedd med avsatt tid att stötta
teamet i LCP-arbete och hålla sig uppdaterad angående utveckling
av vård under livets sista dagar samt LCP. I LCP-ansvarig
sjuksköterskas uppgifter ingår att påminna teamet om LCP och att
LCP initieras för döende patienter, utbilda ny personal, göra
journalgranskningar regelbundet i syfte att uppmärksamma hur
uppfyllelse av målen i LCP dokumenteras.
 LCP inkluderas i verksamhetsplanen som redskap för
kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring av vård av döende. LCP
följs regelbundet på arbetsplatsträffar eller dylikt. Återföring till
personalgruppen från journalgranskning och/eller palliativ registret
sker minst två gånger per år.
LCP – i korthet:
 Redskap för att identifiera när den sjuke kommer in i slutfasen av sitt
liv.
 Standardiserad vårdplan
 Vägledning i vård av döende patienter under de sista dygnen/veckan
 Checklista med tydliga riktlinjer för symtomlindring och
omvårdnadsåtgärder
 Multiprofessionellt redskap
 Används som journal där ej uppnådda mål dokumenteras
 Redskap för kvalitetsförbättring
 Redskap för kvalitetssäkring
 Grundutbildning för all vårdpersonal
 Fortbildning för utsedda LCP-ansvariga sjuksköterskor
Handlingar i ärendet

1
2
3
4
5
6
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Anslutning till NPÖ - nationell patientöversikt
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Djuröhemmet ansluts till NPÖ (nationell patientöversikt) genom att teckna
avtal med Inera. Produktionschef Pia Andersen utses till ensam
firmatecknare för detta avtal.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Förslaget innebär att via ett pilotprojekt ansluta Djuröhemmet till NPÖkonsument. Projektet pågår under ett år och utvärderas sedan. Om projektet
faller väl ut kan en anslutning av Gustavsgården till NPÖ bli aktuellt.
Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att
med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos
andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild
av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och
uppföljning.
Bakgrunden till Nationell Patientöversikt (NPÖ) är behovet av effektiva
verktyg som ger behörig vårdpersonal tillgång till patientinformation över
organisationsgränserna. NPÖ är den första av flera sådana
landstingsgemensamma eHälsolösningar och en plog för utvecklingen av de
säkerhetslösningar och den infrastruktur som krävs.
Ökad rörlighet, fria vårdval och större specialisering inom vården gör att
patienter idag ofta har kontakt med flera olika vårdgivare (landsting,
kommuner eller privat vårdgivare), som var och en registrerar och förvaltar
sin journalinformation lokalt. Tjänsten Nationell Patientöversikt gör det nu
möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller
privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en mer
effektiv och säker vård.
79 kommuner, 21 landsting samt ett flertal privata vårdgivare var i oktober
2013 anslutna till NPÖ.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samråd med projektledare från
Bearingpoint utarbetat en riktlinje kring bl.a. hur samtycke ska inhämtas från
patienten för direktåtkomst i NPÖ. Det är bara behörig hälso- och
sjukvårdspersonal med e-tjänstelegitimation, och som patienten har en aktuell
vårdrelation med, som har rätt att läsa journaluppgifterna. Det går alltid att
spåra vilka som har läst informationen via loggar.
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Vårdgivare kan producera och/eller konsumera information till NPÖ.
Producerande vårdgivare tillgängliggör information från sina vårdsystem
(t.ex. journalsystem), och gör det möjligt för vårdpersonal från andra
vårdgivare att ta del av informationen, med patientens samtycke. När en
vårdgivare tar del av informationen via NPÖ så konsumerar vårdgivarens
vårdpersonal information.
Kommunerna ansluts i detta skede som konsumenter. I ett senare skede kan
det eventuellt bli aktuellt att även börja producera information i NPÖ.
Inloggning i NPÖ sker via SITHS-kort som är en tjänstelegitimation för
både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kort är anpassade till alla
nationella tjänster inom e-hälsa.
Legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter saknar i dagsläget SITHSkort och behöver erhålla sådana för att kunna logga in i NPÖ. Legitimerade
sjuksköterskor på de kommunala särskilda boendena använder sig redan
idag av SITHS-kort för inloggning i system som t.ex. Pascal. Från och med
1 januari 2014 kommer krav från Senior alert på säker inloggning via
SITHS-kort. Även inloggningen till Combine kommer att ske på detta sätt.
Således ses ett behov av att utöka antalet användare av SITHS-kort
oberoende av om Djuröhemmet ansluts till NPÖ eller inte.
Handlingar i ärendet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tjänsteskrivelse NPÖ – nationell patientöversikt
Anslutna vårdgivare
Anslutningsavtal NPÖ
Tilläggsavtal Inera NPÖ
Beslut stimulansmedel eHälsa
MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och
sjukvårdsjournaler
MAS Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring
Värmdö kommun patientinformation NPÖ
Värmdö kommun vårdpersonalinformation NPÖ
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 58

Tidredovisning inom hemtjänsten
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen uppdrar åt proVarmdo att inför sammanträdet
den 5 december 2013 redovisa hur problemen med tidsredovisningssystemet
Inom hemtjänsten löses.
Yrkande

Deshira Flankör (M) yrkar att vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att:
”Redovisningen godkänns”
Propositioner

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Flankörs förslag.
Sändlista

Akten.
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 59

Detaljbudget
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

-

-

Detaljbudget 2014 för vård- och omsorgsstyrelsen godkänns
OH-avgiften 2014 för vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter
fastställs till 1,2 %
Intäkterna från OH-avgiften fördelas på följande sätt:
o Politisk ledning vård- och omsorgsstyrelsen om ca 610 tkr
o Ledning/stab vård- och omsorgsstyrelsen om ca 3070 tkr
o Beloppet korrigeras automatiskt efter förändringar i
omslutningen
I samband med budgetuppföljningarna ska samtliga verksamheter
redovisa hur man aktivt arbetar med värdegrunden.
Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen får i uppdrag att senast i
maj 2014 genomföra kursen demens ABC för samtliga medarbetare.
Indikatorer för styrelsen effektmål skall fastställas av styrelsen
senast i februari 2014.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen fastställer den OH-avgift som ska tas ut av
styrelsens verksamheter för att täcka kostnader för proVarmdos ledning/stab
och politisk ledning. Utbildningsstyrelsen fastställer den OH-avgift som ska
tas ut av den styrelsens verksamheter.
Då finansieringen (intäkterna) för de verksamheter vård- och
omsorgsstyrelsen ansvarar för går ut direkt till enheterna, redovisas en
beräkning av totala intäkter för styrelsens verksamheter i detaljbudgetens
bilaga 1. De volymer som anges (antal brukare, tim etc) är de som
finansieringsnämnderna har beräknat i sina budgetar.
Handlingar i ärendet

1
2

Tjänsteskrivelse 2013-11-26.
Förslag till detaljbudget 2013-11-26.
Bilaga 1: Vård-och omsorgsstyrelsens driftsbudget 2014 per
verksamhetsform.
Bilaga 2: Avtalsförteckning.

Yrkande

Deshira Flankör (M) och Filip Joelsson (MP) yrkar att vård- och
omsorgsstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut med tillägg att:
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”I samband med budgetuppföljningarna ska samtliga verksamheter redovisa
hur man aktivt arbetar med värdegrunden.
Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen får i uppdrag att senast i maj
2014 genomföra kursen demens ABC för samtliga medarbetare
Indikatorer för styrelsen effektmål skall fastställas av styrelsen senast i
februari 2014.”
Propositioner

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Flankörs samt
Joelssons förslag och finner att styrelsen beslutat i enlighet med Flankörs
och Joelssons förslag.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S) meddelar följande protokollsanteckning:
”Vi noterar den antagna detaljbudgeten för 2014 och hoppas att den ska leda
till en god vård och omsorg för våra medborgare.
Socialdemokraterna hade dock en annan rambudget för vård- och
omsorgsområdet bl.a. med ekonomiska förstärkningar för ökad kvalitet i
omsorgen för de äldre. Men det röstades ned av Värmdökoalitionen.
Återstår nu att se hur den nu antagna detaljbudgeten räcker till att möta
behoven.”
Sändlista

Ekonomikontoret.
Akten.
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 60

Delgivningar och anmälningsärenden oktober
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delgivningar och anmälningsärenden
december
Datum

Inkommen/utgåe Ärende
nde från/till

2 2013-11-15
0
2013-10-30
2 2013-10-17

Lex Sarah, kundbemötande

13VOS/0099

ProV

Kommunens kvalitet i korthet 2013

13VOS/0095

Arbetsmiljöverket

Information om avslutat ärende

13VOS/0067

2013-11-07

BMHN

13VOS/0061

2013-10-23

BMHN

2013-10-22

BMHN

2013-10-29

Gustavsbergsproje
ktet
SLL

Ösby 1:198: Inspektionsrapport,
Rödhakevägen 2-4
GUSTAVSBERG 1:251: Kontrollrapport,
Skänkelvägen 5
ÖSBY 1:228: Kontrollrapport, Mossens
bostadsgrupp
Samråd om förslag till detaljplan för
Stallet
Månadsrapport från Patientnämnden
avseende kommunal vård,
Statistikrapport - Kommunal vård

2013-11-14

____

justering

|

Dnr

|

|

utdragsbestyrkande

13VOS/0093
13VOS/0094
13VOS/0096
13VOS/0046

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-05

Sid 13 av 13

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-12-05 § 61

Delegationsbeslut
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut december.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.

Redovisning av delegationsbeslut december 2013
Dnr.

Del. Nr

13VO 1.12
S/009
8

Delegation

Prövning enligt offentlighets och
Nämndsekreterare
sekretesslagen om utlämnande av
allmänna handlingar eller uppgift ur
allmän handling samt uppställande av
förbehåll vid utlämnande av allmän
handlngg
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Övriga ärenden
-
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Pia Andersen redovisade problem och vidtagna åtgärder med
anledning av skriftliga påpekanden från medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) om bemanning och avvikelserapportering
mellan olika avdelningar på äldreboendet Gustavsgården.
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