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Bakgrund
Mölndals Stad erbjuder vård i livets slutskede i första hand i ordinärt boende men även i form
av korttidsplats. Staden tillgodoser vård i livets slutskede i form av hospice om vården av
medicinska eller sociala skäl inte kan tillgodoses i ordinärt boende eller på korttidsplats inom
kommunen. Grundläggande kriterier för beviljande av hospice är inkommen ansökan från
brukaren samt läkarintyg. Riktlinjen ska tydliggöra ansvarsfördelning för legitimerad personal
och samtliga funktioner inom biståndsenheten avseende bedömning och beslut för beviljande
av hospiceplats.

Målgrupp
Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa
utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV, där brukare har beslut om
omsorgsinsatser och/eller är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

Ansvarsfördelning inom vård- och omsorgsförvaltningen
Ansvarig sjuksköterska:
Vid vårdplanering i slutenvården
• Inhämta läkarintyg där den medicinska bedömningen framgår
• Ansvarig sjuksköterska gör en bedömning av brukarens omvårdnadsbehov
Vid planeringsmöte i ordinärt boende
• Inhämta läkarintyg där den medicinska bedömningen framgår
• Ansvarig sjuksköterska gör en bedömning av brukarens omvårdnadsbehov

Handläggare på biståndsenheterna
• Ansökan om plats på Hospice görs till handläggare från brukare/anhörig/annan
företrädare
• Handläggningen ska göras skyndsamt och senast inom 24 timmar. Vid
inkommen ansökan dag innan helgdag efter kl 12.00 eller under helg kommer
ansökan tas om hand nästkommande vardag
• Handläggaren gör en social utredning där brukarens behov om Hospice framgår.
• Handläggare inhämtar läkarintyg från patientansvarig läkare när brukaren inte är
inskriven i hälso- och sjukvården (när brukaren är inskriven i hälso- och
sjukvården inhämtas läkarintyg från ansvarig sjuksköterska).
• Handläggare inhämtar ansvarig sjuksköterskas bedömning av brukarens
omvårdnadsbehov
• Handläggaren gör, med utgångspunkt från social utredning, läkarintyg samt
bedömning av brukarens omvårdnadsbehov från ansvarig sjuksköterska, en
bedömning om vilka behov den enskilde har
• Bedömning görs om behovet kan tillgodoses i ordinärt boende, på korttidsplats
inom kommunen eller enbart kan tillgodoses i form av Hospice
• Beslut fattas utifrån ovanstående underlag
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Handläggare ska inför beslut beakta följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkommen ansökan från brukare/anhörig/annan företrädare
Brukarens egna önskemål
Anhöriga som inte kan hantera sin ångest
Hänsyn till barn i hemmet
Brukares behov kan inte tillgodoses från Hemsjukvård tillsammans med
hemvård i ordinärt boende eller på kommunens korttidsplats
Ordinärt boende går inte att anpassa efter omvårdsbehovet
Läkarintyg där den medicinska bedömningen framgår
Ansvarig sjuksköterskas bedömning av brukarens omvårdnadsbehov

Vid beslut om Hospice
Områdeschef för hälso- och sjukvård ansvarar för köp av plats på Hospice i samråd med
biståndschefer.

Implementering
Chefer för biståndsenheterna ansvarar för att:
• Säkerställa att riktlinjen är väl känd och tillämpas på biståndsenheterna
Chefer för enheterna för sjuksköterskor ansvarar för att:
• Säkerställa att riktlinjen är väl känd och tillämpas i verksamheterna
Områdeschef för hemsjukvård ansvarar för att:
• Säkerställa att riktlinjen är känd i Nosam och på palliativa enheten

Uppföljning, utvärdering och ändring
Uppföljning av riktlinjen i ledningssystemet görs årligen i samband med egenkontroll och
verksamhetsuppföljning.
Skribenter ansvarar för att:
• Utvärdera riktlinjen minst en gång per år och ändra vid behov
Chefer för biståndsenheterna samt chefer för enheterna för sjuksköterskor ansvarar
för att:
• Signalera behov av ändringar i riktlinje till skribenterna
Samtliga sjuksköterskor och funktioner inom biståndsenheterna ansvarar för att:
• Följa riktlinjen
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