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Palliativ vård i livets slutskede - vid
behovsinjektioner.
Berörda enheter
Gäller för region Norrbotten, i samarbete med samtliga kommuner.

Bakgrund
I Region Norrbotten har hanteringen, av vid behovsinjektioner inom palliativ
öppenvård i livets slutskede, varierat mellan och även inom de olika närsjukvårdsområdena. Då fyra av de idag rekommenderade läkemedlen saknar
förmån, betyder receptförskrivning och uthämtning av läkemedlen på apotek, att patienten för dessa fyra får stå för hela kostnaden.

Syfte
Likvärdig, ekonomiskt kostnadsneutral och patientsäker hantering av vid
behovsinjektioner i palliativ öppenvård i livets slutskede.

Mål
1) Vid behovsinjektioner vid palliativ vård i livets slutskede ska vara kostnadsfria för patienten.
2) Enhetliga rutiner för kostnadsansvar.
3) För hög patientsäkerhet ska ordinationerna, i möjligaste mån, utan tidsfördröjning vara tillgängliga inom: regionen; för de privata inom vårdvalet; för kommunens sköterskor; på särskilda boenden och i hemsjukvård.

Kostnad
De aktuella läkemedlen skall rekvireras och betalas av Primärvården.

Ordination
I enlighet med lokalt antagen rutin. Förslagvis på kommun- eller närsjukvårdsområdesnivå.
För icke-dos-patienter

Läkare på sjukhus eller hälsocentral ordinerar i LM ord_utan_reC.
I doseringstexten skrivs den information som gäller t ex: ska ej hämtas ut på
apoteket utan beställas till basförråd via HC enligt lokal rutin, kostnadsfritt
för patienterna.
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Skriv ut aktuell läkemedelslista.
För ordinationsstöd palliativa vid behovsinjektioner, se Ordinationsstöd för
vid behovsinjektioner. Lägg gärna upp som standarddos i VAS.
För dospatienter

Läkare på sjukhus eller hälsocentral ordinerar i Pascal, läkemedel för läkemedel. I doseringstexten skrivs den information som gäller t ex: ska ej hämtas ut på apoteket utan beställas till basförråd via HC enligt lokal rutin, kostnadsfritt för patienterna.
För ordinationsstöd palliativa vid behovs injektioner, se bilaga 1. Lägg gärna
upp som standarddos i VAS.

Rutin för sjuksköterska/distriktssköterska
I enlighet med lokalt antagen rutin. Förslagsvis på kommun- eller närsjukvårdsområdesnivå.
Sjuksköterska/distriktssköterskan i hemsjukvården tar förslagsvis en trygghetsbox* hem till patienten, samt ser till att patienten har de aktuella medicinerna för vård i livets slutskede.
Läkemedlen tas från basförråd för säbo/hemsjukvårdspatienter alternativt
direkt från HC.
Lokal rutiner ska beskriva hanteringen: ordination; generella direktiv om
läkemedelsbehandling, se bilaga 1; beställning/utlämning; förvaring; delareller hela förpackningar; journalföring av narkotika.

*En liten box där det finns 1-2 ampuller av varje sort av de injektioner som
ges i livets slut.
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