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Information från Henrik Ångström 

SKL har bestämt att vården ska förbättras via kunskapsstyrning via nationella programområden. I 

dagsläget 23 st. Arbetsområdena är definierade. Palliativ vård har hamnat under 

PROGRAMOMRÅDET Äldres hälsa. 

Deltagare i gruppen. Allmänläkare, geriatriker, Henrik. 

Kan tillsätta nationella arbetsgrupper vid specifika arbeten. Under första mötet har arbetssättet gåtts 

igenom. Planerat möte för regional programgrupp i februari -19. Gruppen kommer att arbeta med 3 

projekt för kunskapsstyrning av demens men Henrik har fått ett uppdrag i egenskap av palliatör att 

fundera på vilket palliativa fokus Äldres hälsa ska ha. Henrik ställer frågan till Samrådsgruppen, vad 

behöver arbetas med. Nästa NPO möte 27 februari därefter 27 mars. 

Samrådsgruppen ska fundera inför nästa NPO möte. Allmänt utskick till samtliga medlemmar och 

återkoppling i mitten på mars. 

Även SFPM har fått samma fråga. 

 

Aktuellt från varje län 

Västernorrland 

Avvaktar svar på skrivelse från arbetet om utökad ST tjänstgöring. 

 

Jämtland 

Fokus på Onkologiska slutenvårdsavdelningen. Palliativa kirurg- och öron patienter. Bemannas med 

en överläkare från Storsjögläntan. 



En rutinerad överläkare från mellan Sverige är och provarbetar i Jämtland. 

 

 

Norrbotten 

Karin färdig specialist. Samrådsgruppen gratulerar. PRT Kiruna nedmonterat. Bodil går i pension i 

juni-19 

Inga sökande på tjänsten Länssamordnare. 

 

 

Västerbotten 

Ett tillsatt ST-block. 

 

 

Info från RCC  

Inget nytt att tillägga. 

 

Information från NRPV 

Stipendium till minne av Olav Lindqvist. Syftar till att finansiera projekt och forskning till palliativ 

medicin i glesbygd. 

 

Det har kommit en internationell definition av palliativ vård. Definitionen har uppmärksammats 

eftersom den tillför lite till från den förra definitionen från WHO. Definitionen ska översättas via 

palliativt utvecklingscentrum Lund, därefter skickas den till SFPM på remiss. Efter det en remissrunda 

nationellt via SPN. Målet är att få en översatt och godkänd svensk definition av palliativ vård. 

 

Stödprenumeration till tidskriften Palliativ vård. Tidskriften har tidigare fått överskottet från den 

nationella konferensen. Nu är det ekonomiska läget dåligt. Således behövs stöd för att finansiera 

tidningen och framförallt redaktören som är anställd på deltid. 

 

 

 

 

 

 



Övriga frågor 

C-kurs. Nu 30 deltagare.  

Hur många ST-block är på gång de närmaste åren där personen inte har gått C-kurs. 

1 ST- block ska tillsättas i Piteå. Inga övriga i Norrbotten. 

1 i Umeå.  

Frågetecken i Västernorrland. 

1 i Östersund 

 

Om det blir få sökande kan C-kursen pausa och starta igen 2020. 

 

 

 

 

 

 


