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Möte Samrådsgruppen för palliativ vård 
160425 

 

Närvarande: Bertil Axelsson, Åsa Pellikka, Karin Mehlhorn, Fredrik Wallin 

Sekreterare: Fredrik Wallin 

Justerare: Bertil Axelsson, Åsa Pellikka 

 

3). Presentation av gruppens nya medlemmar. 

Presentation av  Jon Fors Stenberg, Västernorrland och Elisabeth O 

Karlsson, Västerbotten uteblir eftersom de inte är närvarande vid mötet. 

Presentation får ske vid kommande möte.  

4). Gruppen har synpunkter på hur Grade har hanterat den webbaserade 

palliativa utbildningen, mycket tid och arbete lades ned på att skriva manus 

och redigera utbildningen. Detta gjordes enkom av medlemmar från 

regionala samrådsgruppen, arbetet gjordes dessutom oavlönat. Grade har 

nu sålt utbildningen till andra landsting utan att någon ekonomisk 

kompensation har kommit till RCC Norr eller PKC Norr såvitt 

Samrådsgruppen känner till. Detta är naturligtvis en besvikelse och lämnar 

en del att önska i samarbetet med Grade. Om det nu ska göras en 

närstående utbildning tillsammans med Grade behöver avtalet från den 

palliativa utbildningen ses över samt att man i samband med ny 

avtalsskrivning för en närståendeutbildning lägger till någon form av 

ekonomisk kompensation som kan komma den palliativa vården i norra 

regionen till gagn. Utöver ovanstående så behöver vi diskutera upplägg och 

genomförande kring utbildning för närstående. Arbetet får inte bli lika 

tidskrävande och stort som den palliativa utbildningen. Ett förslag från 

gruppen är att man helt enkelt plockar befintligt material från regionen och 

sätter ihop till en närståendeutbildning. Fredrik tar diskussionen kring 

ekonomisk kompensation samt förslaget att själva sätta ihop en utbildning 
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med RCC´s ledning. Fredrik kontrollerar också hur länge RCC har kontrakt 

med Grade för den palliativa utbildningen. 

5). Punkt 5 stryks och flyttas till nästkommande möte då anförande inte 

deltar vid dagens möte. 

6). Gruppen diskuterar sina synpunkter på nationella vårdprogrammet. Det 

borde framgå i dokumentet vem som ansvarar för revidering av 

vårdprogrammet. Saknaden av en reviderad kortversion är tydligast. 

Eftersom den nya nationella vårdplanen ska vara i PDF-format så kommer 

ingen kortversion att tryckas. Det saknas fortfarande nationellt vårdprogram 

för barn, diskussioner pågår dock om ett vårdprogram för barn. Således är 

dörren inte stängd. Ett förslag från gruppen är att vi gör ett regionalt 

vårdprogram, således skulle norra regionen bli först. Åsa hittar ett arbete 

som heter palliativa riktlinjer för barn. Hon läser igenom och återkommer. 

Ersta barn och ungdomshospice, Lilla Erstagården har ett material ute på 

nätet.  

Karin mejlar Fredrik som läser igenom och återkommer. Ett regionalt 

vårdprogram för palliativ vård av barn skulle kunna påbörjas till hösten.  

7). RÖJ-rapport pågår. En råkopia är skickad till Bertil för genomläsning. 

Skickas åter till Fredrik för vidare arbete. Målsättning är att få rapporten till 

samrådsgruppens medlemmar i mitten på maj. PKC går långsamt framåt. 

Arbete pågår med att skriva verksamhetsplan/kommunikationsplan. Fredrik 

återkommer. 

8). Grade var uppe som en övrig fråga men detta avhandlades redan under 

paragraf 4. Således stryks denna. Övrig fråga 2: Tidningen Cancervården 

har hört av sig till RCC. Ett nummer med palliativ inriktning och fokus på 

norra regionen är planerat för augusti. Redaktören har bett om synpunkter 

och förslag till material till detta nummer. Fredrik och Anna. S. Jonasson, 

kommunikatör på RCC Norr skriver en artikel om den palliativa 

webutbildningen. Övriga förslag från gruppen är PRT i Norrbotten, 
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Specialiserad hemsjukvård och PKT i Jämtland samt skillnaderna mellan de 

fyra norra länen. Fredrik tar kontakt med redaktören för Cancervården.  

9). Tid för nästa möte: 160530, kl. 15.30. Agenda och möteskoder skickas ut 

innan.  

 

Fotnot: I samband med nationellt samverkansmöte för palliativa 

processledare (160426) träffade Fredrik medlemmar ur styrgruppen för 

nationellt vårdprogram för palliativ vård. Det framkommer då att det sista 

ordet inte är sagt gällande en kortversion av vårdprogrammet. Saknaden av 

en kortversion har uttryckts av flera på nationell nivå och detta kommer att 

diskuteras vidare. Beslut väntas innan sommaren. 

 

 
 

 


