Palliativa teamens aktiviteter och statistik till den 14 nov 2016
Under året har de palliativa teamen fått ytterligare förstärkning av läkartjänsterna. Totalt finns nu 3,9
läkartjänster och 6 sjukskötersketjänster fördelat på de tre närsjukvårdsområdena. Bemanningen i
Lidköping sker i samarbete med Hospice Gabriel. Därutöver ingår en kurator på heltid och det finns
tillgång till dietist.
Under 2016 fram till mitten av november har totalt 379 remisser behandlats och 281 patienter har
anslutits till teamen. I några enstaka fall kommer remissen till palliativa teamet i ett så sent skede att
patienten hinner avlida. Enstaka patienter har remitterats vidare till Närsjukvårdsteam och vissa
remisser avser konsultationer där övertagande inte är aktuellt. Det förekommer också att patienten
själv inte önskar anslutning.
Den 14 november var totalt 88 patienter inskrivna i teamen med fördelningen 31 från kommuner i
väst, 28 från kommuner i södra och 29 från kommuner i norra Skaraborg.
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Totalt har antalet hembesök ökat under 2016 och var 530 stycken tom den 14 nov. vilket är 67 fler än
under hela 2015. Antalet hembesök som teamen gör ligger mellan knappt 50 till 60 per månad (42‐
61) för hela Skaraborg. Därutöver förekommer 20‐25 besök per månad där bedömning/behandling
görs av teamet sjuksköterskor och läkare. Det kan vara besök hos patienter på andra
sjukhusavdelningar eller patienter som kommer till palliativa teamet alternativt palliativa enheten.
Besöken utgör framför allt tre kategorier; bedömningar av remisser, uppföljningsbesök då pat. har en
tid boka hos t.ex. onkologen eller röntgen eller då de vårdas på annan vårdavdelning.
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Fram till mitten av november har 188 personer avlidit av de som skrivits in under 2016. Av dessa har
69 (37%) personer avlidit i hemmet, 65 (34%) på palliativ enhet eller Hospice, 17 (9%) på sjukhus, 32
(på korttid och 5 i Säbo. Fördelningen mellan olika platser där dödsfallen sker ser i stort sett identiskt
ut i de tre olika närsjukvårdsområdena. Endast i norra Skaraborg är det något fler dödsfall på den
palliativa enheten (10%) och därmed något färre (5%) i hemmet.
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Under året har teamen deltagit i lansering av webutbildning i palliativ vård genom lunchföreläsningar
i Skövde, där Nina Cavalli Björkman specialist i onkologi från Uppsala var en uppskattad föreläsare.
Teamen har även under året deltagit i Närsjukvårdens arbetat med reviderad Medicinsk vårdplan och
i de palliativa utvecklingsgrupperna som finns inom varje område. Utöver detta har teamen även
deltagit i nätverksträffar med Närsjukvårdsteam, hemsjukvårdsläkare och kommunrepresentanter.
Under året har infusionspumpar inhandlats och några läkare har genomgått utbildning i avancerad
smärtlindring. All personal har fått undervisning i hantering av pumparna. Teamen har veckovisa
patientgenomgångar tillsammans med Smärtteamet respektive Onkologen.
Teamen har regelbunden handledning men har också en studiecirkel lett av sjukhuskyrkan kring
”Existentiell ensamhet”. En läkare går Nordiska kursen i syfte att bli specialist i Palliativ Medicin och
en av sköterskorna går en utbildning för att bli Specialistsjuksköterska i Palliativ vård. Teamets
personal deltar i SFPM (Svensk förening för palliativ medicin) samt i regionala utbildningar. Alla
deltog också på Hospicedagen i Vara. Teamets läkare och sjuksköterskor har under året undervisat
och föreläst i olika utbildningar och verksamheter inom både sjukhuset och kommunerna.
Teamet deltar i regionalt arbete med palliativa vårdprocessen på RCC och ”Barn som anhöriga”.

