
 
 

Möte Samrådsgruppen för palliativ vård. 
161003 

 
§1 Sekreterare och justerare utses 

 

Fredrik sekreterare 

 

Justerare1: Sussi Tegenborg 

 

Justerare2: Åsa Pellikka 

 

Närvarande: Per Sandberg Sunderbyn, Elsy Bäckström MAS Ragunda kommun, 

Bertil Axelsson Storsjögläntan, Fredrik Wallin RCC Norr, Åsa Pellikka 

Mellannorrlands hospice, Sussi Tegenborg Cancercentrum/AHS, Elisabeth O 

Karlsson Cancercentrum, Karin Mehlhorn NLL.  

 

 

§2. Övriga frågor:  

 

Sussi, symtomskattning. 

 

§3. Rapport av processledaren angående arbetet med RÖJ och 

webbutbildningen. 

Fredrik informerar om arbetet med RÖJ-rapporten efter publicering. Rapporten är 

skickad till samtliga MAS i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen samt 

till de flesta MAS i Norrbotten. Även de flesta förvaltningschefer för kommunal hälso 

och sjukvård har fått ett exemplar. Rapporten har också skickats till de fyra 

sjukvårdsdirektörerna och är publicerad på RCC´s hemsida. Ett förslag från gruppen 

är att rapporten överlämnas av RCC´s ledning till regionala chefssamrådet. 

Rapporten har gett en hel del positiv feedback inte minst från kommunerna och 

flertalet MAS har hört av sig och visat ytterligare intresse över innehållet. I Norrbotten 

har landstingsledningen begärt och påbörjat en revision för att se över den palliativa 



vården, i det arbetet har b.la. RÖJ-rapporten använts som bakgrund. Karin sitter med 

i arbetsgruppen för detta. 

 

Webbutbildningen är nylanserad, nyhet om detta har gått till lokala media i regionen 

samt till respektive landstings intranät men återkopplingen från media har varit sval. I 

dagsläget har 2300 personer genomfört och avslutat utbildningen i regionen, flest 

utbildningar har genomförts på kommunsidan. Utbildningen är numera inne på 

Jämtland-Härjedalens samt VLL´s intranät. Planen är att även Västernorrland och 

Norrbottens landsting också länkar till utbildningen. Utbildningen är obligatorisk på 

Kvinnokliniken Sundsvall, förhoppningen är att fler kliniker följer efter. Karin Mehlhorn 

har gjort kursen obligatorisk för ST-läk i Norrbotten och genomförd kurs krävs för 

godkänt. I Jämtland-Härjedalen är kursen frivillig men rekommenderad för ST-läk. 

Västerbotten ska diskutera igenom om kursen kan komma till användning.  

Fredrik önskar avslutningsvis återkoppling på om något ska ändras i kursinnehållet 

eftersom en gratis revidering och uppdatering är planerad till början på november. 

Varje enskild medlem i SAMrådsgruppen får två veckor på sig att gå igenom kursen 

och ge förslag till ändring av innehåll. Slutdatum fredag 21/10. Ändringsförslag 

mailas till Fredrik. 

 

 

§4. Inventering av möjligheter till palliativ vård av onkologibarn i regionen 

Vi gör en inventering av möjligheten till spec. palliativ kompetens/konsultation för 

barn med cancer i regionen. En representant från varje län fyller i ett formulär och 

skickar åter till Fredrik. Formuläret finns bifogat i kallelsemailet inför dagens möte. 

Bertil fyller i för Jämtland-Härjedalen, Sussi fyller i för Västerbotten, Åsa Pellikka 

vidarebefordrar till Elisabet Hagström på SSIH Västernorrland att fylla i och Karin 

Mehlhorn fyller i för Norrbotten. Sista inlämningsdag 1/11.  Informationen 

sammanställs och blir underlag för arbete med regionalt handlingsprogram för vård 

av barn i behov av palliativ vård. Vi inväntar dock ett eventuellt tillägg i nationella 

riktlinjerna. 

 

 

 

§5. Tankar om hur vi driver den palliativmedicinska jourlinjen framåt 



Svårigheter med telefonjourlinjen är till störst del de juridiska problem som uppstår av 

att det i regionen finns fyra olika journalsystem. Det finns således inget enkelt sätt att 

dokumentera ev. ordinationer. Elisabeth O Karlsson belyser detta. Som förslag läggs 

att jourlinjen skulle kunna börja som ett projekt i ett eller två landsting i ett försöka att 

identifiera problem, mäta frekvens av antal störningar under ett jourdygn och vart 

samtalen kommer ifrån(kommun, primärvård, slutenvård). Det framhålls också att 

jourlinjen ska vara till för läkare, sjuksköterskor bör inte ringa in. Detta kan förenkla 

dokumentationsproblemet eftersom det då blir inringande doktors ansvar att 

dokumentera ordinationer i den egna journalen.  Fredrik träffar regiondirektören i 

Jämtland-Härjedalen samt hälso och sjukvårdsdirektören 17/10. SAMrådsgruppen 

inväntar resultatet av det mötet innan vi går vidare. Ev. finns planer på ett 

palliativmedicinskt telefonjourprojekt i RegionJH och vi kan då jobba utifrån det. 

 

 

§6. Nya medlemmar i gruppen: 

Jon Fors, allmän läk. Ö-vik? Ny kontakt med Jon för att efterhöra fortsatt intresse att 

delta i gruppen. 

Johan Filipsson, spec. sjuksköterska i palliativ omvårdnad i Västerbotten är ny 

medlem i gruppen. Johan kallas till nästa möte. 

Per Sandberg, pall. läk. från Sunderbyn deltar i dagens möte och blir deras 

representant framöver. 

 

§7. Närståendeprojektet. 

Fritt för alla att fundera på om man vill delta i arbete med närståendeutbildning. Detta 

är efterfrågat inte minst från patientföreningarna i regionen. Arbetet med 

närståendeutbildningen kan till viss del avlönas av RCC. Uppföljning vid nästa möte.  

 

§8. Övriga frågor. Sussi tar upp behovet av regional likriktning gällande 

symtomskattning. Vi bör använda samma skattningsinstrument, Sussi tittar nu på 

olika instrument och försöker komma fram till vilket som är bäst att använda. Vi 

måste bli bättre på att utvärdera men också påvisa vad vi gör enligt Sussi. Det är 

idag svårt att veta vilka instrument som är validerade eller inte.  (Lägg till fritt Sussi)  

 

§9. Nästa mötesdatum 



Vi träffas på telefon för ett möte och avstämning 9/11 kl. 15.30. Kallelse och agenda 

kommer på mail en vecka innan. Sedan tidigare har vi bokat videomöte till den 7/12.  


