
NVP (Nationell vårdplan i palliativ vård) i kommunala vårdformer

Att jobba med NVP och implementeringen av densamma inom kommunal hälso- och sjukvård är en utmaning. NVP ger oss
möjlighet att jobba med den palliativa patienten och dennes närstående genom hela den palliativa processen. Detta ställer krav på
personalen att kunna och våga prata om livet, identifiera patientens palliativa vårdbehov och tillsammans i teamet jobba för att
uppfylla önskemål och behov. Att kunna tala om den kommande döden och de tankar och önskemål som patienten kan ha.
På omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun startade vi med NVP i januari 2018. Vi arbetar i NVP del 2, del2D och del 3. Vi har ca
1500 hemtjänstkunder, 550 kunder i vård- och omsorgsboende och ca 475 kunder i hemsjukvård. Vi är ca 1100 anställda. Det
finns också privata vårdgivare inom hemtjänst och vård-och omsorgsboende som vi samarbetar med. Vi har implementerat NVP
inom alla verksamheter.
Teamet runt patienten består av flera olika yrkeskategorier där alla har en viktig roll. Patient och närstående är naturligtvis centrala.
Kontaktman, sjuksköterska, enhetschef, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare finns olika nära patienten i vardagen.
Biståndsbedömare är också delaktiga för att patienten ska få den bästa hälso- och sjukvården och omsorgen.
Våra redan befintliga rutiner för teamarbete och samverkan hjälper oss i arbetet med NVP. Sjuksköterskan blir spindeln i nätet för
hela teamet. Hon är den som alltid deltar i ronden med läkaren tex. Kontaktmannens engagemang och kunskap i jobbet som den
som är närmast patienten är viktig. Tematräffen är det forum där teamet kan diskutera kunder tillsammans.
Palliativ vård handlar mycket om att ligga ett steg före att kunna identifiera olika palliativa vårdbehov och lindra dem innan de
hinner ge betydande besvär och symtom. Det ställer höga krav på den personal som jobbar och vi ser att NVP ger oss ett stöd i
det arbetet. Vid vård vid livets slutskede ger NVP del 2D oss en möjlighet att på ett strukturerat men ändå personcentrerat sätt ge
en tydlig och säker hälso- och sjukvård och omvårdnad till patienten. NVP del 3 fungerar som en bra checklista för att ge en säker
hanteringen efter dödsfallet och ett tydligt anhörig/närståendestöd för alla.
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