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Vi vill möta dig där du är
6 S ger oss möjlighet att samskapa vården tillsammans med dig



• Hospice är en enhet för inneliggande 
specialiserad palliativ vård. Vården 
fokuserar på lindring och livskvalité 
där gästens självbestämmande och 
närståendes delaktig 
är betydelsefulla delar.

• Vården utförs dygnet runt av ett 
multiprofessionellt team med 
särskild kompetens 
inom specialiserad palliativ vård 
i livets slutskede.

Terapihunden Limpan ger våra gäster en extra guldkant i tillvaron



Fokus

De 6 S:n
En modell för personcentrerad palliativ vård

Arbeta medvetet med 6 S modellen.

Identifierade behov i personalgruppen 
att arbeta mer aktivt med 6 S 
modellen.

Förbättra samskapandet i 
den individuella vården.

Självbild
Målet är att personen skall 
få fortsätta vara den hen är.

Självbestämmande
Hur en person önskar att 
vara med och bestämma 
om sitt liv

Symtomlindring
Sträva efter att hen får en 
god symtomlindring för 
både fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella 
behov

Sociala relationer
Främja bevarandet och 
umgänget samt stödja 
närstående.

Sammanhang
Ge utrymme för att få ta del av 
personens livsberättelse.

Strategier
Ge personen möjlighet att få 
förbereda sig och sina 
närstående inför sin död.



Förbättringsarbetet

• Samverkat på APT och 
samtalat med våra kollegor 
under arbetspassen.

• 6 S tipsmall

• Genomfört föreläsning om 
6 S:n på arbetsplatsen.



Antal anteckningar per vecka och S
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Vi har lärt oss att det är viktigt att kontinuerligt 
reflektera och kommunicera över de 6S:n för att hålla 

dem levande i arbetsgruppen.

Vad tar vi med oss in i framtiden?



Nästa steg

Då undrar ni säkert 
hur vi skall fortsätta 
jobba framåt?

Fler mätningar! Mer PGSA!

Sprida förbättringskunskap
och

förbättringskultur i verksamheten!

Hålla 6 s modellen
levande i verksamheten



Tack för att ni lyssnade !
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