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Inledning
Palliativ trygghetsplats finns tillgängliga för personer som bor i ordinärt boende. Personer som
är inskriven i allmän palliativ vård kan ansöka om palliativ trygghetsplats vid behov av närhet
till personal dygnet runt. Vistelse på palliativ trygghetsplats kan inte erbjudas till personer som
är utskrivningsklara på sjukhuset. Palliativ trygghetsplats kan erbjudas upp till sju dygn med
målsättning att den enskilde ska återvända hem. Vid behov av förlängning av vistelsen på
palliativa trygghetsplats ansvarar palliativa vårdsamordnare för uppföljning.
Biståndshandläggare ansvarar för uppföljning och utredning på palliativa trygghetsplats vid
behov av vård-och omsorgboende.

Syfte
Syftet med rutinen är att tydliggöra ansvarsfördelning gällande ansökan till palliativa
trygghetsplatser.

Kriterier för att komma till palliativa trygghetsplats
•

Den enskilde vistas i hemmet och är inskriven i allmän palliativ vård.

•

Den enskilde upplever otrygghet i hemmet och har tillfälligt behov av närhet till
personal dygnet runt.

•

Den enskilde är i behov av täta observationer för uppföljning och utvärdering av
symtomlindring och läkemedelsbehandling.

•

Närstående känner otrygghet och behöver avlastning.

Sjuksköterskas ansvar – hemsjukvården
När den enskilde eller närstående aktualiserar behov av palliativ trygghetsplats ska
tjänstgörande sjuksköterska:
•

Samtala med den enskilde om det finns behov av utökade omsorgsinsatser i hemmet
som kan öka trygghet istället för att ansöka om palliativa trygghetsplatser. Samtala med
den enskilde om den vill vårdas hemma i livets slutskede.

•

Samtala med närstående om avlastning i hemmet kan öka trygghet istället för att
ansöka om palliativa trygghetsplatser.

•

Kontakta ansvarig läkare gällande utvärdering av symtomlindring och
läkemedelsbehandling.

•

Kontakta palliativ vårdsamordnare dagtid måndag till fredag för att meddela behovet
av palliativa trygghetsplats och efterfråga ledig plats.
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•

Kvällar och helger kontakta sjuksköterska för att meddela behovet av palliativ
trygghetsplats och efterfråga ledig plats. Sjuksköterska kontaktas på telefonnummer
072-148 06 99 eller 072-148 28 07.

•

Informera den enskilde och närstående om vad vistelsen på palliativ trygghetsplats
innebär och vad den enskilde behöver ta med sig. Lämna broschyr palliativa
trygghetsplats.

•

Informera ansvarig läkare om att den enskilde åker till palliativ trygghetsplats och att
aktuella palliativa vid-behovs-läkemedel är ordinerade/uppdaterade.

•

Skicka med röda hemmapärmen med aktuell information till palliativa
trygghetsplatsen.

•

Skicka med aktuell läkemedelslista och uppdaterade palliativa ordinationer och
läkemedel till palliativa trygghetsplatsen.

•

Dokumentera bedömning behov av palliativ trygghetsplats i HSL journal i Treserva
under palliativ vårdplan enligt kriterierna för att komma till en palliativ trygghetsplats.

•

Beställa färdtjänst telefonnummer 17 50 00 eller kommunresa (om den enskilde inte
har färdtjänst) telefonnummer 17 50 34.

•

Rapportera till sjuksköterska på Skebäcksgården, vardagar på telefonnummer 019-21
46 69, 070-518 80 90, på kvällar och helger telefonnummer 072-148 06 99 eller 072148 28 07.

Palliativ vårdsamordnares ansvar
•

Kontakta tjänstgörande sjuksköterska på Waldéns gränd Skebäcksgården dagtid för att
meddela behovet av palliativ trygghetsplats.

•

Gör ansökan till palliativ trygghetsplats dagtid måndag-fredag.

•

Meddela OAS/tjänstgörande sjuksköterska, sjuksköterska Skebäcksgården och
boendesamordnare i Treserva via funktionsbrevlåda om ansökan är skriven.

•

Följer upp behov om korttidsvård eller omsorgsinsats och fatta SoL-beslut enligt
behov.

•

Kontakta boendesamordnare vid beslutet om korttidsplats och meddelar utförare vid
beslut om omsorgsinsatser.

Sjuksköterskans ansvar på Skebäcksgården
•

Kontakta OAS/tjänstgörande sjuksköterska i hemsjukvården för rapport, bestämma
dag och tid för ankomst och förbereda inskrivning på palliativ trygghetsplats.
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•

Kvällar och helger ta emot förfrågan om palliativ trygghetsplats, göra ansökan, erbjuda
plats och planerar för inskrivning.

•

Meddela boendesamordnare och palliativ vårdsamordnare via Treserva brevlåda om
datum för inskrivning, när den enskilde kommer till palliativa trygghetsplatsen, samt
datum för utskrivning från palliativa trygghetsplatser.

•

Kontakta palliativa vårdsamordnare vid behov av förlängning av vistelsen på palliativ
trygghetsplats.

•

Kontakta palliativa vårdsamordnare vid behov av utökat omsorgsinsatser eller behov
av korttidsvård då personen inte kan lämna palliativa trygghetsplatsen.

•

Kontakta biståndshandläggare vid behov av vårdplanering då den enskilde vill ansöka
om vård- och omsorgboende.

