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Rutin för behörighet, registrering och statistik för  

Svenska Palliativregistret 

Bakgrund 

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur 

vården av en person i livets slutskede varit. 

Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utfört 

vården. Kvalitetsregistret ger verksamheten möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra 

vården vid livets slutskede på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. 

Samtliga dödsfall som sker inom hemsjukvården i ordinärt boende eller på vård- och 

omsorgsboende/korttid ska registreras i Svenska Palliativregistret. Oavsett sjukdom så 

är målet med kvalitetsregistret att alla som dör, en av sjukvården väntad död, skall 

kunna känna trygghet avseende t ex smärtlindring, god omvårdnad, att inte behöva dö 

ensam. 

 

Sjuksköterska tillsammans med omvårdnadspersonal ansvarar för 

informationsinhämtning.  

• Den sista veckan i livet beskrivs genom att de som vårdat en just avliden 

patient besvarar ett trettiotal frågor i dödsfallsenkäten.  

 

• Inrapportering/registrering görs sedan digitalt. Enkäten är att betrakta som ett 

arbetsdokument och kasseras efter registrering. Samtycke behöver ej inhämtas.  

 

• Genomgång och registrering betraktas som ett avslut av den vård och omsorg 

som är utförd.  

För inloggning i Svenska Palliativregistret krävs SITHS-kort som legitimation.  

 

 

Omsorgsavdelningen 

 

Ansvarig Upprättad den 

Specialist hälso- och sjukvård 2019-03-02 

  
Upprättad av Reviderad den 

Gunilla Liljegren Ange datum. 

http://media.palliativregistret.se/2019/11/Dödsfallsenkät20180101.pdf
https://palliativregistret.se/
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Behörighet och registrering 

Trädet i Svenska Palliativregistret är uppbyggt på vilka leverantörer som bedriver 

sjukvård i ordinärt resp. vård- och omsorgsboende, därefter vilken enhet det avser. 

Varje leverantör utser en eller flera administratörer, namn på dessa lämnas till Hälso- 

och sjukvårdsspecialist, Vellinge kommun, som informerar palliativa registret om 

behörighet som administratör. 

 

• Administratör ansvarar för: 

 

o Inhämta information om HSA-id i samband med anställning av 

sjuksköterska.  

Uppgift om HSA finns att hämta genom att sätta in kortet i kortläsaren. 

Om det är problem att få fram uppgifter enligt ovan kan information 

om HSA-id tillhandahålls av HSA-SITHS administratör på kommunen. 

 

o Registrera nya användare i Svenska Palliativregistret med adekvata 

grunduppgifter, val av enhet samt vilken roll användaren ska ha. 

 

o Byta till annan enhet om användaren byter arbetsplats.  

 

o I samband med avslutad anställning inaktivera användaren i registret. 

 

• Sjuksköterskor från de olika leverantörerna ansvarar för registrering i Svenska 

Palliativregistret 

Statistik 

Varje verksamhet ansvarar för sammanställning av statistik i samband med 

avtalsuppföljning.  
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