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Möte Samrådsgruppen för palliativ 

vård  

160530 

§1. Sekreterare och justerare utses 

Fredrik sekreterare 

Bertil och Jan justerar 

 

Kort presentationsrunda av mötesdeltagarna. Ny i gruppen är Elisabeth O 

Karlsson, verksamhetschef på Cancercentrum NUS samt Johan Johansson, 

läkare i Östersund, som går in som suppleant för den specialiserade 

palliativa vården i region Jämtland Härjedalen. 

 

§2. Föregående minnesanteckningar 

Fredrik läser igenom minnesanteckningarna från föregående möte. Inga 

synpunkter från gruppen. 

 

§3. Synpunkter från alla på utsänd RÖJ-rapport.          Alla 

 

Elisabeth O Karlsson föreslår att identifierade skillnader i regionen bör 

namnges i sammanfattningen av rapporten. Chansen är då större att det ger 

effekt oavsett om läsaren tar del av enbart sammanfattningen eller hela 

rapporten.  

Rapporten ska när den är färdig skickas till Medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i kommunerna samt till och ansvariga chefer d. vs. 

verksamhetschef alternativt socialchef. I landstingen skickas den till 

områdeschefer/verksamhetschefer. SAMrådsgruppen anser att rapporten 

bör ”uppmana till upprättandet av handlingsplaner” utifrån de bekymmer och 

svagheter som framgår i rapporten. 
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Syftet med RÖJ borde vara att skapa bättre rutiner i vården för de problem vi 

ser i RÖJ. Åsa vill att vi är mer direkta så att rapporten får effekt. Åsa skriver 

ner kommentar och skickar till Fredrik. 

 

§4. Skattningsformulär   Sussi 

Frågan flyttas då Sussi inte närvarar. 

 

§5. Rapport från Fredrik Wallin: 

 

- Turer runt närståendeinformation 

 

Uppmaning till SAMrådsgruppen att delta i arbetsgrupp för 

närståendeinformation till hösten. Arbetet kan komma att avlönas av RCC 

beroende på hur mycket tid arbetsgruppen måste lägga ner i detta arbete. 

Viktigt att betona är att arbetet med närståendeinformationen inte kommer 

vara lika tidskrävande som webbutbildningen. 

 

 

- Regionalt vårdprogram för palliativ vård för barn 

Synpunkter från SAMrådsgruppen. Fredrik inhämtar uppgifter länsvis från 

vardera gruppmedlemmen i SAMrådsgruppen till hösten. På så sätt gör vi en 

spaning för att kartlägga vilka resurser och möjligheter vi har i norra 

sjukvårdsregionen till specialiserad palliativ hemsjukvård för barn.  Frågan 

bör också skickas till respektive landstingschef för att skapa lite tryck i 

frågan. 

 

 

 

- Palliativmedicinsk jourlinje 

Arbetet med telefonjourlinjen tar på allvar fart till hösten. Det måste först 

diskuteras med respektive landsting huruvida man ställer upp direkt eller 

indirekt till detta. Formerna är således inte klara men jourlinjen bör skötas av 
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två eller flera landsting för att kunna säkerställa personalförsörjning och ett 

bra läkarschema.  

 

§6. Övriga frågor 

 

- Tidpunkt för palliativt nätverksmöte i höst 

De flesta har uppfattat att nästa regionala palliativa nätverksmöte var 

planerat till hösten 2017. Västernorrland är arrangörer. Bertil tycker dock att 

det är för långt till dess och mötet bör därför hållas i januari alternativt 

februari 2017.  Åsa och Elisabet tar med sig frågan till arrangörsgruppen, 

som ändå anser att ett möte kan bli aktuellt först till hösten 2017. 

 

 

§7. Nästa mötestider 

Tid för nästa telefonmöte 3/10 kl. 15.30. Telefonnummer och koder kommer i 

kallelse framöver. Vi planerar också ett videmöte till nästa termin. Datum för 

detta 7/12, kl. 15-17. 

 

Tack för visat intresse 

 

Fredrik 


