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HVA ER PALLIATIV PLAN
•  Planen er et dokument som er felles for 

helsepersonell,  pasient og pårørende.
•  Planen har som mål å være i forkant av 

 ulike utfordringer. Den kan hjelpe oss 
å sikre samhandling, planlegging og 
 tilrettelegging slik at den som er syk og 
 familien kan opp leve best mulig livskvalitet. 
Planen skal være med på å gi økt trygghet 
for pasient, pårørende og helsepersonell.

•  I Planen samles viktige føringer og man 
kan dermed  forhindre unødvendige mis
forståelser.

•  Planen må oppdateres etter hvert som 
 tilstanden endrer seg.

•  Noen har planen over flere år, andre 
 kortere.

•  Det er fastlege eller tilsynslege i samarbeid 
med sykepleier som utarbeider planen i lag 
med pasient og evt. pårørende.

•  Planen er et tilbud til dem som har en 
 uhelbredelig  sykdom, parallelt med annen 
behandling.

•  Planen utarbeides med dialog og 
 forbered ende samtaler.

BAKGRUNN 
I Møre og Romsdal har bruk av palliativ plan 
vært organisert  gjennom ulike prosjekter. I 
2015 ble det opprettet et felles samarbeid om 
innføring av palliativ plan i alle kommuner og 
sykehus i Møre og Romsdal. Det er behov for 
et verktøy som kan sikre at vi klarer å være i 
forkant og forberedt, for å kunne samhandle 
om å gi palliative pasienter en god omsorg. 
Handlingsplan for  innføring av palliativ plan i 
Møre og  Romsdal utgjør innsats område nr. 2 
i Samhandlingsstrategi Møre og  Romsdal 
2016–2018. 

MÅLSETTING 
Overordnet målsetting for bruk av palliativ 
plan er best mulig livskvalitet for pasienter og 
pårørende.  
Arbeidet med å utarbeide, organisere, 
gjennom føre og evaluere palliativ plan vil være 
et viktig bidrag for å nå målsettingen «Helhet
lige behandlingsforløp med klar ansvarsfor
deling i og mellom helseforetak og  kommune» 
og bygger opp under visjonen «Samhandling 
for å utvikle pasientens helse vesen i Møre og 
Romsdal.

INNFØRING AV PALLIATIV PLAN 
I MØRE OG ROMSDAL

Min mor ble etter hvert sykere men vi kjente oss så 

trygg. Tenk personalet hadde en plan på hva de skulle 

gjøre om utfordringer dukket opp. Dette var godt for oss 

og for vår mor. At planen ble utarbeidet tidlig gjorde at 

mor kunne få si hva som var viktig for henne.

«Hva er viktig for deg?»
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