
 

 

 

 

 

Agenda telefonmöte Samrådsgruppen 191107 kl. 15.30 

Närvarande: Bertil Axelsson RJH, Isabelle Estlind Östersunds kommun, Johan Philipsson, Henrik 

Ångström, Sussi Tegenborg Region Västerbotten, Åsa Pellikka, Linda Eriksson Mellannorrlands 

hospice, Margareta Eurenius RVN. Fredrik Wallin RCC norr. 

 

§1 Val av justerare 

Margareta Eurenius justerar. 

 

§2 Föregående minnesanteckningar 

Fredrik går igenom föregående minnesanteckningar från Samrådsgruppens fysiska möte i samband 

med regionala nätverksträffen i Luleå. 

 

§3 Övriga frågor till agendan 

Bertil 

Linda 

 

§4 Presentation av nya medlemmar 

Isabelle Estlind, MAS Östersund. 

Distriktsjuksköterska, Isabelle representerar i och med sin medverkan samtliga MASar i Jämtlands 

län. Isabelle efterträder Agneta Draxten. Kort presentation av närvarande medlemmar. 

Ytterligare ny medlem är Sara Backlund, Distriktsläkare i Dorotea. Sara kunde inte närvara under 

dagens möte. Förhoppningsvis kan Sara presentera sig framöver. 

 

 

 

 



 

§5 Information om RPO äldres hälsa och Samrådsgruppen 

Frågan har ställts från Norra sjukvårdsförbundet om Samrådsgruppen kan bli RPO äldres hälsa. 

Frågan är ställd direkt av förbundsdirektör Nina Fållbeck Svensson. Önskemålet från Norra 

sjukvårdsförbundet är att bygga RPO på befintliga strukturer. Det skulle i dagsläget bli för svårt att 

starta helt nya grupperingar, finns varken tid eller folk till det. Det skulle också leda till många 

grupperingar som i stort pratar om samma saker. Det är därför naturligt att Samrådsgruppen, som 

har ett mandat liknande chef/expertsamråd under norra sjukvårdsförbundet tillika blir RPO Äldres 

hälsa i norra sjukvårdsregionen.  

Till Samrådsgruppen behövs då rekryteras personer med geriatrisk kompetens, den biten ska inte 

falla på Samrådsgruppens medlemmar. Förbundsdirektören har i uppgift att rekrytera lämpliga 

individer.  

En uppdragsbeskrivning är utskickad via mail till gruppens medlemmar. Vi har därtill i uppgift att 

fundera ut specifika uppdragsmål.  

Gruppen ombeds formulera specifika uppdrag:  

Bertil, specifikt uppdrag för vår gruppering. Sådant vi redan jobbat med men som vi behöver lyfta 

extra. Möjlighet till specialiserad palliativ vård i hemmet för barn och unga. Palliativ vård och 

forskning. Verka för jämlik tillgång till olika former av specialiserad palliativ vård etc etc. 

Isabelle: stärka den allmänna palliativa vården, tillgång till reflektion och handledning för 

sjuksköterskor i hemsjukvård. 

Medlemmarna i Samrådsgruppen ger Bertil och Fredrik mandat att formulera mål. Dessa 

sammanställs och skickas ut till gruppens medlemmar för godkännande. 

 

§6 Information från NPO Äldres hälsa 

Henrik informerar om pågående diskussion i NPO äldres hälsa. I dagsläget diskuteras framför allt 

demensfrågor. Henrik är i minoritet som palliativ medicinare men meddelar att palliativa frågor 

kommer att prioriteras. I nuläget pågår mestadels taktiska diskussioner, organisation och struktur. 

Standardiserat vårdförlopp palliativ vård. Hur ska det kunna överföras till den palliativa vården? 

Henrik och grupperingen NPO diskuterar detta. Exempelvis vad är kvalitet i palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Information från RCC: 

Arbete med nationella vårdprogrammet pågår. Ett litet antal texter har inkommit. Deadline för 

författarna är 15/12. Målet att skicka ut vårdprogrammet på remissrunda i april 2020 kvarstår. 

 

Fredrik kommer att arbeta fram en uppföljning till förbundsdirektionen avseende målen i regionala 

cancerplanen. Rapporten ska skickas in till chefen för RCC norr i mitten av november. Arbetet 

kommer inte belasta Samrådsgruppen men medlemmarna får ta del av materialet när det är klart. 

 

Fredrik och Bertil har skrivit en pilotansökan för att genomföra triangelrevision inom den palliativa 

vården i norra sjukvårdsregionen. Ansökan till pilotprojektet, om den antas garanteras ekonomisk 

ersättning till projektet från RCC. 

 

§7 Övriga frågor 

Kvalitetsindikatorer palliativ vård. Remissvar har inkommit till SFPM, nästa steg är att testa dessa 

indikatorer. Detta skulle kunna vara aktuellt i samband med vår pilotansökan om triangelrevision i 

norra sjukvårdsregionen. 

Påminnelse om nationella konferensen, nu öppen för anmälan. Tänk på att skicka in Abstrakt, stort 

som smått. Deadline för Abstrakt är 30 november. Webbformulär för att skicka in på hemsidan 

palliativ2020.se 

Sprid gärna i lokala nätverk gällande konferensen. Den palliativa kretsen är liten men många jobbar 

med den palliativa patienten och kan således vara intresserade att komma på konferensen om de får 

veta att den går av stapeln. 

ST studierektor. Nästan ett krav för Västernorrland. F.om. nästa år är det bara Linda som kan 

huvudhandleda i Västernorrland, rollen som studierektor skulle även den falla på Linda och det 

innebär att det inte går att göra objektiva bedömningar. Det är dessutom en orimlig börda på en 

person. 

Henrik har inte möjlighet att ta en regional ST-studierektorroll för palliativ medicin. Frågan ställs 

internt i Umeå. Bertil ska ställa frågan i läkargrupperingen i Östersund. 

Fredrik ställer frågan till chefen för RCC norr. Tjänstgöringsutrymme för ST-studierektor är en fråga 

som bör lyftas högre upp och kan med fördel få draghjälp av RCC och PKC. 

§8 Tid för nästa möte 

18/12 kl. 15.30 

Kallelse och instruktioner för att koppla upp sig kommer via mail innan utsatt mötesdatum. 

 

Mötet avslutas 


