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Närvarande: Fredrik Wallin, Bertil Axelsson, Sussi Tegenborg, Elsy Bäckström, 

Barbro Rönnholm, Åsa Pelikka, Karin Mehlhorn, Elisabeth Hagström, Mia Ajax, Jan 

Starlander . 

 

1). Sekreterare: Fredrik Wallin. Justerare: Bertil Axelsson, Sussi Tegenborg 

Presentation av Fredrik Wallin. Ny processledare för palliativ vård i norra regionen 

och tillika koordinator för PKC. Fredrik är sjuksköterska med specialistutbildning i 

onkologisk omvårdnad. Bor och arbetar i Östersund. Fredrik kommer att arbeta 

halvtid till september. Därefter 80% med 20 % klinisk tjänstgöring på 

onkologimottagningen Ö-sund. 16/5 möter Fredrik och Bertil företaget Grade 

angående utformningen av en webbaserad utbildning för närstående. Fredrik 

kommer utöver detta lägga fokus på att pusha för den palliativa utbildningen på nätet 

samt utformningen av ny RÖJ rapport. 

4). Nivåstruktureringsrapporten. Kommentarer från Beatrice Melin (RCC) gås 

igenom. Eventuella ändringar ska vara genomförda senast 15/4. Beatrice första 

kommentar gäller palliativ strålbehandling. Enligt gruppen har patienterna i regionen 

tillgång till palliativ strålbehandling om än långa avstånd.  

Bertil ber om kompletterande uppgifter länsvis gällande punkten ”specialiserad 

palliativ kompetens” samt ”anestesiologisk smärtkompetens”. Fortsatt pejling i 

respektive län gällande den specialiserade palliativa kompetensen. Oklart i dagsläget 

hur det ser ut i Umeå avseende anestesiologisk kompetens, framförallt avseende 

Lycksele och Skellefteå. I LVN finns en anestesiolog som lägger IDA, Åsa P och 

Elisabeth H kontrollerar om fler anestesiologer finns tillgängliga i LVN. Bertil upplever 

en bristfällig kompetens gällande intratekalkatetrar i Jämtland/Härjedalen. Karin M 

har lyft frågan vidare i NLL för att säkerställa att kompetens finns att tillgå.  

Ryggkirurgisk kompetens saknas i LVN, NLL och i Region JH. Bertil kontrollerar 

status på antalet ryggkirurger i regionen. 



I stycket ”palliativ cytostatikabehandling- studier med nya preparat” överenskommer 

gruppen att stycket som Beatrice M kommenterat tas bort.  

5). Palliativ webbutbildning: Samtliga i samrådsgruppen försöker att sprida ordet om 

utbildningen. I NLL ges ingen palliativ utbildning/fortbildning om inte man genomfört 

webbutbildningen. I övriga landsting har man försökt propagera för utbildningen på 

olika samverkansmöten och temadagar.  

6). ST-rapport, inga sökanden till tjänsten i VLL, tjänsten ska annonseras igen, i LVN 

finns en intresserad sökande men ingen ekonomi för att genomföra utbildning. I NLL 

finns tjänst men inga sökande i dagsläget. Johan Johansson under utbildning i 

Östersund. 

7). Förslag till nya medlemmar i samrådsgruppen.  

Barbro meddelar att Elisabeth Karlsson tar över efter henne i samrådsgruppen. 

Elisabeth företräder Cancercentrum där numera AHS ingår. Elisabeth blir ordinarie 

representant. Sussi Tegenborg blir suppleant men ska försöka närvara på så många 

möten hon kan. Karin Palmberger, AHS Umeå utgår ur gruppen. Johan Philipsson 

spec. sjuksköterska i palliativ vård inom VLL ges som förslag till gruppen av Barbro. 

Elisabeth H pejlar intresset hos sjuksköterskorna på ASIH i Örnsköldsvik. Jan 

Starlander blir suppleant till Mia Ajax, Johan Johansson Storsjögläntan ges som 

förslag till ersättare. Elisabeth H kontrollerar om Jon Fors Örnsköldsvik är intresserad 

av att delta i samrådsgruppen. Jon är läkare i primärvård. Bertil kontrollerar med 

chefssamrådet i kirurgi huruvida det finns någon kirurg som är intresserad av att 

delta. 

8). Övriga frågor: 

Bertil ska göra en palliativ dragning på RCC dagarna 7-8/4 i Umeå. Medlemmarna 

ger synpunkter på lämpliga saker att prata om. Sussi önskar att Bertil nämner 

överrapportering och att den borde bli bättre. Detta gäller både rapportering till och 

från Cancercentrum. Detta är av vikt eftersom de olika landstingens kunskap om vilka 

palliativa resurser som finns att tillgänglig på hemorten är dålig. Information om att 

patienten är ansluten till en viss resurs är inte alltid heller med i inremissen till 

Cancercentrum, det är heller inte självklart att patienten själv är medveten om att hen 

är inskriven i en viss enhet eller vad för sorts enhet det handlar om. Således krävs 



bättre överrapportering. Strukturen kring den palliativa vården i regionen är viktig att 

nämna. Cancervårdsprocessen i regionen. Behovet av lokala handlingsplaner samt 

att den palliativa vården återfinns i dessa blir viktigt i sammanhanget.  

Remissvar palliativa vårdprogrammet, medlemmarna i samrådsgruppen ombeds läsa 

igenom det nya förslaget och återkomma med synpunkter till nästa telefonmöte i 

april.  

9). Preliminärt datum för nästa möte: 25/4, 15.30. 

 

 

 

 

 


