
Vanliga frågor och svar – Vårdval Palliativ slutenvård 

 

1. Vilka hjälpmedel/förbrukningsartiklar ska bekostas av vårdgivaren? Gäller det exempelvis hjälpmedel för 

stomi, diabetes, inkontinens?  

Alla förbrukningshjälpmedel såsom förbandsmaterial, testmaterial för diabetes, nutritionsprodukter, 

inkontinenshjälpmedel och hjälpmedel för stomi bekostas av vårdgivaren. Då ASiH och specialiserad palliativ 

slutenvård har heldygnsersättning ingår detta i vårdgivarens ersättning. 

2. Vi har en ung patient som går igenom en mycket tung cytostatikabehandling för sarkom. Hon ligger inne på 

sjukhus tre dagar, sedan är hon hemma fem dagar och så vidare. Så ska det vara i 30 veckor. Är det rimligt 

att vi ska skriva in och ut patienten varje gång med tanke på all administration kring in och utskrivning? 

Detta blir även ett arbete för remittenten som vid varje tillfälle ska skriva en ny remiss. Risken för att 

patienten faller mellan stolarna är mycket stor.  

72-timmars regeln möjliggör ett uppehåll på maximalt tre dygn. Detta innebär för patienten att det inte behövs 

remiss. 

3. Vad ska vi säga när patient/anhörig vill att vi rekommenderar någon enhet? 

De olika enheterna har hemsidor där de presenterar sin verksamhet. Hemsidorna nås via uppgifterna om enheten 

i EK (elektroniska katalogen). 

4. Vad betyder "företrädare "? Är det anhörig eller kan vi kontaktsjuksköterskor vara detta? 

Definition av "företrädare" finns i lagtext och begreppet avser God man eller person som fått fullmakt. 

5. När det är fullt på önskad enhet ska patienten då fylla i en ny blankett som skickas till alternativ två? 

Patienten ska välja vårdgivare som har plats.  

6. Hur hanteras vårdvalblanketten om patienten inte är närvarande? Ska man skicka hem blanketten och be 

patient eller anhörig att skicka den till önskad enhet? På min arbetsplats har vi mycket kontakt med 

patienter/anhöriga per telefon. 

Man  kan komma överens om detta med mottagande vårdgivare. Det är tillräckligt att patienten väljer per 

telefon och blanketten kan då skrivas under vid första besöket. 

7. Hur ska KVÅ registreras i slutenvården? 

Syftet med KVÅ är att beskriva relevanta vårdåtgärder som görs i öppen och slutenvård. I öppen vård anger man 

relevanta vårdåtgärder vid varje vårdkontakt. I slutenvård sammanfattar man vårdtillfället och anger 

vårdåtgärder som varit av betydelse för vårdtillfället.  

8. Kan vi ha väntelista till vår verksamhet? 

Ni kan inte ställa patienter på kö. 

 

9. Är bilden i BelPort rättvisande? 

Tillgängligheten som annonseras på Belport är en ny sökväg för remittenterna och nya rutiner tar tid. 

Vårdgivarna måste också ta ett ansvar att kontakta berörd remittent och informera om den nya rutinen. 

Att annonsera 0 lediga platser innebär svårigheter för nya remittenter att erbjuda vårdval till sina patienter. 
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10. Vilka är exklusionsgrupperna när det gäller trygghetskvitto och krisplan? Vi ska väl rimligen inte göra 

dessa noteringar på patienter som avlider? Hur mäter ni denna andel så att vi inte förlorar målrelaterad 

ersättning? 

Krisplan gäller levande patienter. Någon exklusionsgrupp behövs och finns därför inte. När det gäller 

trygghetskvitto finns exklusionsgrupp för avlidna. 

11. Vem sparar vårdvalsblanketten? 

Den sparas hos vald vårdgivare. Remittenten skickar den dit. 

12. Den 15/1 ska vi skriva in alla redan inskrivna patienter på nytt. Ska dessa patienter räknas med/registreras i 

WIM-enkät resp Senior Alert eftersom de egentligen inte är några nyinskrivna patienter? 

Ja, de ska räknas med i Uppföljningen, via WIM-enkäten, men inte omregistreras i Senior Alert. 

 

15. Frågor angående efterlevandesamtal 

1. Ska samtalen registreras på den anhöriga? 

Se anvisningar i KVÅ-listan. 

2. Ska samtalen registreras på ASiH eller på kuratorsmottagning/annan öppenvårdsmottagning på enheten ? 

Kuratorn ingår i teamet, alltså ska det registreras på ASiH. Anvisningar finns på KVÅ-listan.  

3. Gäller detta både palliativ slutenvård och ASiH? 

3. Ja 

16. Vad avser man med omsorgsgivare? Är det sjukhem, korttidsboenden, demensboenden, servicehus, 

patienter med hemtjänstinsatser i ett trygghetsboende eller egna hemmet? Vad man menar med vårdgivare, 

inkluderas då även en patienter som ansluts till basal hemsjukvård?  

För definition av ovanstående se förfrågningsunderlaget. 

17. Hur kan vi veta vilka som inte har gjort ett vårdval (och där det alltså inte finns någon blankett)?  

Det ska framgå på remissen om patienten inte kan/vill välja. 

18. Har vi ansvar för att eftersöka vårdvalsblanketten från remittenten där vårdval gjorts? 

Vårdvalsblanketten ska skickas från remittenten till vald vårdgivare. 

19. Hur ska vi fakturera kostnaderna för läkemedel som hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska betala? 

ApoEx ska lägga upp godsmottagaren (läkemedelsförrådet) med två olika GLN-koder. De läkemedel där hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen ska stå för kostnaden beställs till den ena GLN-koden och övriga läkemedel beställs 

till den andra. 

20. Innefattar uppdraget även patient inskriven i ASiH som behöver tillfällig inskrivning i slutenvård för 

symtomkontroll, exempelvis smärtlindring, som planeras att återgå till hemmet efter medicinjustering? 

Om patient skrivs in i specialiserad palliativ slutenvård gäller uppdraget enligt förfrågningsunderlaget. 
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21. Är det vi som står för kostnaden för bårplatser för avlidna patienter  i SPSV samt ASiH? 

 

Om bårplats krävs på grund av obduktion betalar vårdgivaren. Om bårplats krävs på grund av väntan på 

begravning då är det dödsboet som betalar. 

 

22. Innefattar uppdraget även patient inskriven i ASiH som behöver tillfällig inskrivning i slutenvård? Det kan 

gälla patienter som för symtomkontroll  behöver exempelvis smärtlindring och som planeras att återgå till 

hemmet efter medicinjustering. 

Om patienter inte är palliativ ska patienten till akutsjukhus alternativt geriatrisk klinik. 

23. Måste man ha handfat på rummet? 

Hygienrummet kan vara i anslutning till vårdrummet. En bedömning görs vid uppstartsmötet. 

24. Vad innebär besökskök till anhöriga? 

Möjlighet att kylförvara och värma upp enkel måltid. 

25. Hur tänker ni när ni menar att vi ändå ska rapportera alla patienter i Senior alert? Eller kommer det att 

ändras?  

Alla patienter ska registreras, även de under 65 år. 

26. Måste verksamheten tillhandahålla dator till patienterna eller räcker det med internetuppkoppling så 

använder patienten sin egen dator? 

 

Det räcker med internetuppkoppling. 

27. Vilka hjälpmedel är ”hjälpmedel för patientens dagliga livsföring” vid specialiserad palliativ slutenvård? 

Innebär det hjälpmedel som till exempel rullstolar och hygienhjälpmedel? 

Ja, ytterligare information finns på Hjälpmedelsguiden. 

28. Det anges att lokalen ska ha tillgång till reserv för el. Till vilken utrustning, förutom datorer,  anses det 

finnas behov av reservkraft? 

All apparatur som krävs för god och säker vård ska kunna drivas med reservkraft. 

29.  Måste enkelrum ha toalett eller är det ok att toaletten finns utanför rummet? 

Varje enkelrum ska ha en egen toalett lätt tillgänglig för patienten. 

30. Ska man nu skilja mellan ASiH och SPSV? 

 

ASiH och SPSV är nu två skilda vårdval vilket innebär att uppföljning sker per vårdval. 

 
31. Är det ok med tillgång till dietist, arbetsterapeut och lymfödemterapeut? 

Se förfrågningsunderlaget, där finns angivet vilka kompetenser som det räcker med att ha tillgång till. 

32. Kan en vårdgivare som endast har palliativ slutenvård göra en ansökan för vårdval? 

Ja, det går bra.     2014-05-13 
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