
Fysiskt möte Samrådsgruppen för palliativ vård, norra sjukvårdsregionen. 

2019-09-25. 

Quality hotell Luleå. 13.00-15.30. 

 

§1. Mötets öppnande, närvaro. 

Bertil Axelsson, Fredrik Wallin, Henrik Ångström, Sussi Tegenborg, Susanne Espling 

Margareta Eurenius. 

 

§2. Val av justerare 

Bertil Axelsson   

 

§3. Övriga frågor anmäls 

Förbundsdirektionen/ Bertil 

 

§4. Föregående minnesanteckningar 

Fredrik går igenom föregående minnesanteckningar från telefonmöte 190521. 

 

§5. Sammanfattning nätverksträff. Bra/dåligt, förbättringsförslag. 

Fortsätt enligt formel, modellen som används nu är bra. Start före lunch dag 1, föreläsningar på dag 1 

och reflektion/bikupor dag 2. Bra att reflektionstid och frågor till deltagarna återspeglar 

föreläsningarna. Reflektionstiden kan stärkas med case. Detta beror på ämnen/teman. 

Förslag från deltagare att nästa regiondagar kan avhandla mer ovanliga ämnen, det vi inte pratar om 

så ofta. Exempel kan vara; Demens, BPSD, icke farmakologiska lösningar, även farmakologi är av 

intresse. Insättning/utsättning kolinesterashämmare. Fokusera på lokala/regionala föreläsare. Dö Bra 

kortleken dag 2? 

§6. Rapport PKC-aktiviteter (B5-kurser, lokala stödinsatser, web-utbildningen) 

Fortsatt behov av att stötta Norrbotten avseende b5 kurser. Matthias Brian har stått för detta men 

han aviserar att han inom kort avsäger sig det uppdraget. Kan erbjudas på länk, Bertil har anordnat 

en sådan kurs för Malmfälten tidigare. Viktigt att kursen inte är kortare än 2 dagar.  

Lokala stödinsatser: Västernorrland 2018, ST-block i palliativ medicin. Margareta meddelar att det nu 

finns intressenter till att söka.  

Norrbotten 2019>. Fortsatt stöttning i Norrbotten avseende den palliativa vården. Bertil och Fredrik 

har deltagit i LCC möte 23/9. Mötet avsåg struktur och organisation och vision. Helena Kero bevakar 

fortsättningen och kontaktar Fredrik och Bertil vid behov.  



Lokalt kommande stöd: Jämtland och Västernorrland. Utbildningsdagar för personal och eventuellt 

allmänhet. Personalen önskar innehåll. I Västernorrland samarbetar Fredrik med Maria Nyh. I 

Jämtland med Tove Stenman. 

 

§7. Synpunkter regional bemanning av palliativ specialistkompetens – möjligt samarbete? Rapport 

länsvis. 

Handledning. Konkret problem för Västernorrland och Norrbotten. Kontrakt är under upparbetning 

med Linda Eriksson i Sundsvall, detta skulle möjliggöra handledning utanför hospice. Ann Nordlund i 

Norrbotten kan tänka sig att handleda. Linda och Ann behöver ett bollplank(studierektor?). Bertil 

anser att det finns möjlighet att randa sig i Västerbotten eller Jämtland. PM Umeå, max 1 månads 

randning. Kö till 2022. Frågan om förtur får lyftas till Västerbotten när ST finns som behöver 

randning.  I dagsläget rak kö i Västerbotten.  

 

§8. Studierektor i palliativ medicin – regionövergripande? Andra lösningar? 

Nationellt möte i studierektorgruppen, där har frågan om möjlighet till en studierektor i 

sjukvårdsregionen diskuterats. Lyfta till förbundsdirektionen. Inrätta tjänst på ett antal %. Detta 

behöver vara ett formellt uppdrag. 

§9 Samrådsgruppens sammansättning: Förslag till nya medlemmar. 

Sara Backlund, primärvård Dorotea. Henrik kontaktar. Bertil kontaktar Karin W som är tjänstledig 

angående fortsatt deltagande. Ny adjungerad MAS från Jämtland, Isabelle Estlind, Agneta Draxten 

har avsagt sig uppdraget. Fredrik och Bertil har lyft frågan under LCC mötet 23/9 om deltagande av 

närsjukvårdschef i Samrådsgruppen. Ingen återkoppling ännu. 

 

§10 Antal möten/år. Kärnfrågor? Nästa möten? Nästa värd för nätverksmöte? 

1+ 2 telefonmöten på hösten. 3 telefonmöten på vårterminen. 

Läkemedelsskrivning(gemensam). Det finns orättvisor angående läkemedelstillgång, Dolcontin nämns 

som exempel. Det finns samtidigt problematik kring att vissa läkemedel kostar i vissa län/kommuner 

medan de är billigare eller kostnadsfria i andra. En gemensam skrivning skulle kunna vara en 

kärnfråga. Detta måste givetvis förankras med övriga gruppen innan vi bestämmer något. 

Västerbotten är värd för nästa nätverksträff. Henrik Ångström och Mats Kärnestad har tagit 

stafettpinnen. Fredrik är övergripande ansvarig. Övriga är bollplank, framförallt gällande program till 

nätverksträffen. 

§11. Övriga frågor 

Henrik & Bertil. 

Ska vi inrätta RPOn i norra sjukvårdsregionen? Henrik och Bertil har avtalade möten med 

Förbundsdirektören. Kan Samrådsgruppen bli RPO Äldres hälsa/palliativ vård? 

Konsensus i Samrådsgruppen att grupperingen kan ta rollen som RPO för palliativ vård i norra 

sjukvårdsregionen, dock inte ett övergripande RPO i äldres hälsa eftersom det övergår gruppens 



kompetensområde, det senare kräver tillskott av geriatrisk kompetens. Fortsatt diskussion efter 

Bertil och Henriks möten med fö    rbundsdirektören vid Samrådsgruppens nästa telefonmöte.  

 

§12. Nästa mötesdatum. 

7/11 kl. 15.30 

18/12 kl. 15.30 

Telefonmöte Samrådsgruppen. Kallelse 1-2 veckor innan med agenda.            

 

 

 

 

 


