
 
 

Möte Samrådsgruppen för palliativ vård. 
170905 

 
 
Närvarande: Bertil Axelsson, Sussi Tegenborg, Johan Philipsson, Camilla Öberg, Åsa 
Pellikka, Mia Ajax, Carl-Johan Westborg, Monasofi Wallinder, Eva Renstorp, Jon Fors, 
Bodil Stridsman, Fredrik Wallin 
 
Sekreterare: Fredrik Wallin 
 
Justerare 1: Bertil Axelsson 
Justerare 2: Johan Philipsson 
 

1) Sekreterare och justerare utses 
 

2) Genomgång av föregående mötesanteckningar fr. 25/4-17. 
Fredrik läser igenom punkterna från föregående möte, flertalet punkter tas upp under 
dagens möte varför dessa hoppas över. Bertil har frågor angående punkt 4 i föregående 
mötesprotokoll, föreläsningar om specialiserad palliativ vård på PKC´s hemsida. Fredrik 
tog på sig att ta reda på inspelningsmöjligheter i varje län så att de som vill spela in en 
föreläsning inte behöver åka till Umeå för att göra det. Detta kan göras via 
webbredaktioner alternativt IT-avdelningar beroende på vilket län det handlar om, alla 
län har inte samma struktur men möjlighet till inspelning finns lokalt. Fredrik fortsätter 
att identifiera nyckelpersoner till detta. Samrådsgruppen behöver komma fram till ämnen 
alternativt teman att föreläsa om och de som vill och kan föreläsa tar kontakt med 
Fredrik. MonaSofi i Västernorrland nämner att de planerar att spela in en föreläsning 
från Margareta Eurenius som ska hållas på Mellannorrlands hospice, detta kanske 
skulle vara aktuellt att publicera på PKC´s hemsida, det är däremot oklart i dagsläget 
om detta faller under specialiserad palliativ vård. Bertil påtalar vikten av att 
föreläsningarna handlar om just specialiserad palliativ vård så att de kompletterar 
webbutbildningen i allmän palliativ vård. 

 
3) Övriga frågor: Bertil- Registrering i Svenska palliativ registret. 

 Fredrik: Regional nätverksträff 
 Sussi: Likriktning av symtomskattningsverktyg i Västerbotten 

 
4) Kort presentation av närvarande medlemmar i Samrådsgruppen, nya medlemmar 

inleder.  
 
Camilla Öberg från Norrbotten, distriktsläkare som arbetat på PAVA, avdelningen är 
numera stängd p.g.a. sjuksköterskebrist. Camilla har sökt nordiska kursen i palliativ 
medicin. 
 
Jon Fors, Västernorrland. Distriktsläkare som arbetar 50 % på SSIH vuxna 
Västernorrland. Jon har sökt C-kursen men kom inte in denna gång då det inte finns 
något ST-block i palliativ medicin i Västernorrland. 
 



Eva Renstorp, Västernorrland. Verksamhetschef SSIH vuxna Västernorrland samt 1177 
vårdguiden på telefon. 
 
Monasofi Wallinder, Västernorrland. Enhetschef SSIH vuxna Västernorrland. 
Elsy Bäckström tidigare MAS Jämtland kommer har ersatts av Agneta Draxten. Agneta 
kommer att ta över Elsys uppdrag i Samrådsgruppen, hon närvarar dock inte under 
dagens möte. 

 
5) Nulägesbeskrivning av Närståendeprojektet. 

Närståendeprojektet är ett informativt webbmaterial till närstående till patienter i 
palliativa tillstånd, materialet är brett och spänner från ex; diagnos och symtom till 
ekonomi, juridik och nutrition. Materialet är skickat till Inera som driver 1177 och 
projektarbetsgruppen har gjort en formell ansökan om att få materialet publicerat på 
1177 då det i dagsläget finns knapphändig och osaklig information om palliativ vård på 
1177´s webbsajt. Bertil och Fredrik deltog den 4/9 på 1177´s utvecklingsråds möte. 
Mötet syftade till att förtydliga Närståendeprojektet och arbetsmaterialet för vidare 
handläggning i 1177´s chefsråd. Beskedet på mötet blev att projektarbetsgruppen får 
beslut om fortsatt samarbete med 1177 om 2 veckor då chefsrådet haft sitt 
sammanträde. Mötet upplevdes överlag positivt av både Bertil och Fredrik men det finns 
i dagsläget ingen garanti för att materialet ska tas emot av 1177. 

 
6) Nulägesbeskrivning av rapporten barns tillgång till specialiserad palliativ 

hemsjukvård. 
Rapporten som skrevs i våras har fått bra respons. Den har passerat chefssamrådet för 
cancervård och ska kommande vecka tas upp i styrgruppen på RCC. Om styrgruppen 
beslutar att rapporten ska tas vidare så kommer ämnet avhandlas på 
Förbundsdirektionens möte 26/9. Fredrik eller Bertil kommer att närvara på mötet för att 
informera om rapporten. Vi återkommer med anledning av detta till ämnet vid nästa 
Samrådsgruppsmöte. 
 

7) Regional nätverksträff.  
Årets nätverksträff blev tyvärr inställd. Förslag har lagts om att Samrådsgruppen istället 
skulle träffas under nationella konferensen som går av stapeln i mars -18 i Stockholm. 
Detta förslag bedömdes inte rimligt då det inte finns tillräckligt med tid under nationella 
konferensen för ett fullgott möte mellan norra regionens representanter, det är dessutom 
inte alla som kan och får åka på nationella konferensen. Den tid som dessutom finns 
över under nationella konferensen ska användas till att samverka och nät verka med 
kollegor från övriga Sverige. Ett nytt förslag lades fram av Bertil som går ut på att 
ansvaret för att ordna med den regionala nätverksträffen läggs över på Palliativt 
kompetenscentrum. Fredrik tar på sig ansvaret att ordna med anmälningar, boka lokal 
och övrigt administrativt arbete. Samrådsgruppen bistår med hjälp och idéer att fylla 
program och agenda med, intressanta ämnen och eventuella gästföreläsare. 
Tidsmässigt blir det svårt att hitta ett datum under denna höst. Även våren tycks vara 
fullbokad av många. Förslag läggs därför att regionalt nätverksmöte för palliativ vård 
flyttas till hösten 2018 och förläggs till Jämtland. Förslaget bifalles av Samrådsgruppen. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

8) Frågor att driva för Samrådsgruppen 
Gruppen anser att barnfrågan är viktig att jobba vidare med. Frågan är komplex och beror 
till stor del troligtvis på en rädsla att vårda barn i kommunens regi, avsaknad av vana och 
kompetens samt obefintliga rutiner. Den specialiserade vården måste adressera detta 
problem och tillsammans med ansvariga barnkliniker och primärvård samarbeta för att 
barn oavsett bostadsort och diagnos ska kunna erbjudas hemsjukvård. Detta betonas 
också som förbättringsåtgärder i rapporten. 
Bertil anser att vi måste fortsätta arbeta för en likartad struktur över hela regionen inom 
den palliativa vården trots ojämlika resurser. Den specialiserade palliativa vården måste 
finnas inom hemsjukvården, slutenvården och som konsultverksamhet för att samtliga 
medborgare ska få möjlighet till jämlik vård över hela norra regionen. 

 
9) Övriga frågor       

Fredriks punkt om nätverksträffen stryks då den gått in under punkt 7. 
 

Bertil har i noterat en sänkning av täckningsgraden i Svenska palliativ registret. 
Västernorrland har nu lägst täckningsgrad i Sverige med dryga 50 %, Norrbotten ligger 
strax under 55 %, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten ligger kvar på samma nivåer 
som ifjol vilket också är oroande. En ökning hade varit att föredra. Vi måste med 
anledning av detta jobba hårdare ör att öka registreringen i SP. Vi riskerar annars att data 
som samlas in inte går att använda. Arbetet med att öka registrering i SP läggs till som 
en punkt för Samrådsgruppen att arbeta med. 

 
Sussi informerar om att Palliativ medicin Västerbotten (Lycksele, Skellefteå och Umeå) 
har valt att arbeta med samma symtomskattningsverktyg. Valet stod mellan IPOS och 
ESAS-r. Beslut har tagits om att använda IPOS. Även Skellefteå kommun kommer 
sannolikt att införa IPOS. Sussi ska dessutom ta upp frågan med MLA på Cancercentrum 
i Umeå om att de börjar använda IPOS. Varför Palliativ medicin valt att använda IPOS är 
för att det är mer holistiskt och upplevs ”fylligare”. Patienten får själv fylla i en del och det 
finns en närstående/anhörig del. Gruppen tycker att detta låter intressant och spännande 
att följa. Bertil efterlyser en snabb utvärdering med interim analys. 

 
10)  Tid för nästa möte 

 
17/10 kl. 15.30 telefonmöte. 
 
19/12 kl. 15.30 telefonmöte. 


