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Möte Samrådsgruppen för palliativ vård.  
171017 
 

 

Närvarande: Agneta Draxten (ersätter Elsy Bäckström), Sussi Tegenborg, 

Johan Philipsson, Mia Ajax, Åsa Pellikka, MonaSofi, Bodil, Jan Starlander, 

Bertil Axelsson, Fredrik Wallin. 

 

§ 1). Sekreterare och justerare utses: Fredrik sekreterare.  

Justerare 1: Sussi. Justerare 2: Agneta. 

 

§ 2). Förslag till övriga frågor: Inga övriga frågor presenteras. 

 

§ 3). Föregående mötesprotokoll. 

Fredrik går igenom föregående mötesprotokoll. Frågor uppstår kring IPOS. 

Johan från Umeå förklarar begreppet och hur Palliativ medicin Västerbotten 

använder verktyget. Även Åsa från Mellannorrlands hospice samt MonaSofi 

från SSIH använder verktyget. I Jämtland diskuteras frågan kring vilket 

verktyg som ska användas, i dagsläget används NRS och en egen 

checklista. Sussi informerar om att verktyget ska utvärderas framöver för att 

eventuellt beroende på resultat införas på Cancercentrum.  

 

§ 4). Processledarens rapport: Fredrik presenterar kort genomförda och 

pågående projekt inom den palliativa processen.  

 Barns möjlighet till specialiserad palliativ hemsjukvård: Rapporten 

som färdigställdes under vårterminen har nu dragits för 
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Förbundsdirektion. Chef för RCC norr, Beatrice Melin presenterade 

rapporten. Enligt uppgift från RCCs ledning blev rapporten väl 

mottagen och de problem som rapporten lyfter bekräftades. Vidare får 

vi fortsätta att bevaka frågan och se vilka förbättringsåtgärder som 

genomförs i respektive län. I och med att rapporten dragits i 

Förbundsdirektionen har frågan och problemet lämnats över till 

politikerna. 

 Närståendeprojektet: Arbetsmaterialet för Närståendeprojektet har 

bedömts av Inera som är ägare till 1177.se. Inera är mycket 

intresserade av att samarbeta med RCC norr och 

projektarbetsgruppen som skapat arbetsmaterialet. Förhoppningen 

från Inera är att Närståendeprojektet ska bli ett pilotprojekt för ett nytt 

arbetssätt hos Inera att publicera nationellt faktamaterial med hjälp av 

regionalt kommunikatörsstöd. Arbetssättet ska syfta till att göra det 

lättare för professionen att publicera material på 1177s webbplats 

men även minska Ineras nationella kostnader. Fredrik går vidare 

tillsammans med RCCs ledning samt RCCs kommunikatör för att 

skapa ett möte med norrlandstingens kommunikationsdirektörer, 

landstingens kommunikationsavdelningar kommer att bli inblandade i 

arbetet med att likforma språket i materialet så det matchar övrigt 

material på 1177.se samt hjälp med redigering av textmängd och 

anpassning till webbformat. Fredrik återkommer till projektet vid nästa 

möte. 



3(6)  

 Videoföreläsningar specialiserad palliativ vård: Fredrik har gjort ett 

omtag på arbetet med att spela in videoföreläsningar som ska 

publiceras på RCCs hemsida under fliken Palliativt 

kompetenscentrum. Inledningsvis skulle inspelningar göras med 

programvara som installerades på föreläsarens dator och inspelning 

var tänkt att ske via webbkamera. För att inte göra avkall på kvalité på 

både bild och ljud så har istället kontakt tagits med lärande landsting i 

Umeå samt kommunikationsavdelningen i RegionJH. De som 

anmäler intresse att genomföra en eller flera kortare föreläsningar 

kommer således att få besök av en kameraman samt Fredrik för 

inspelning. Det är upp till var och en att anmäla sitt intresse att 

föreläsa, manus och tema behöver lämnas in innan inspelning. Hittills 

har ingen anmält något intresse varken för detta projekt eller för att 

föreläsa i cancerseminarieserien. Projektet kommer därför att läggas 

på is under resterande 2017 och fokus för start kommer att bli under 

VT-18. 

 Arbete med uppföljning av regional utvecklingsplan 2016-2018. 

Fredrik arbetar just nu med att uppdatera RCCs ledning avseende 

målen i den regionala utvecklingsplanen. Målen avser täckningsgrad, 

munhälsobedömningar, brytpunktssamtal, dokumenterad individuell 

ordination av läkemedel i injektionsform mot ångest, användning av 

validerat smärtskattningsinstrument samt valfrihet av dödsplats. 

Fredrik kommer att presentera data från hela regionen samt länsvis 

så att andra kan använda samma rapport för sitt specifika län. 
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§ 5). Efterlevandeenkät, PROM – användning av specialiserade 

palliativa enheter i regionen. 

Bertil vill att samtliga slår ett slag för efterlevandeenkäten på lokal nivå. 

MonaSofi berättar att Västernorrland använder enkäten i ett 

patientsäkerhetsarbete både elektroniskt och i pappersform. Bodil tycker att 

enkäten är intressant och ska se över användandet i Norrbotten Johan ska 

titta över användandet med enkäten på Palliativ medicin. Enkäten är ett 

komplement till efterlevandesamtal och ska inte ersätta det fysiska 

efterlevandesamtalet.  

Bertil skulle vilja slå ihop resultaten av enkäterna i norra regionen för att få 

mer tyngd i resultaten, på så sätt skulle vi kunna få en tydligare bild över vad 

som kan bli bättre. 

PROM. Vilket instrument som används är inte huvudfrågan, huvudsaken är 

att enheter väljer ett verktyg bland alla verktyg som finns så. Viktigt att det 

finns en rutin där man systematiskt screenar patienternas problem. 

 

§ 6). Certifieringsnivåer för specialiserad palliativ vår: 

Bakgrund till certifieringsnivåer är behovet av att rangordna aktörer som 

listas som palliativa enheter i palliativguiden idag för att underlätta kontakter 

med rätt instans till rätt patient. Jan berättar att han själv haft svårigheter 

med att remittera en svårt sjuk patient från Jämtland till södra Sverige då det 

inte är tydligt och allmänt känt vilka som har rätt kompetens att vårda 
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patienten ifråga. Remittenten riskerar då att bollas fram och tillbaka mellan 

enheter. Nedan följer ett förslag till certifieringsnivåer från Bertil. 

 
Certifieringsnivåer för specialiserad palliativ vård, palliativguiden 

diskussionsförslag:  

 

Nivå 5 = Alla som vill  

 

Nivå 4 = minst en palliativmedicinsk specialist och en specialist i palliativ 

omvårdnad 

 

Nivå 3 = förutom specialiserad palliativ hemsjukvård och/eller specialiserad 

pall slutenvård bedrivs konsultverksamhet mot vårdgivare inom sluten och 

öppen vård 

 

Nivå 2 = Förutom ovanstående finns psykosocial kompetens anställd på 

teamet och man har tillgång till palliativmedicinsk telefonjour 24/7. 

 

Nivå 1 = deltar i vårdens grundutbildningar och palliativ forskning 

 

Samrådsgruppen får till uppgift till nästa mötesdatum att diskutera behovet 

av certifieringsnivåer på sina egna enheter. Vi återkopplar till ämnet nästa 

gång. 

 



6(6)  

§ 7). Övriga frågor: 

Kort presentation av Agneta som är ny medlem i gruppen. 

 

Agneta Draxten MAS Bräcke kommun, distriktsjuksköterska. Ersätter Elsy 

Bäckström som fått nytt uppdrag i region Jämtland-Härjedalen. Agneta blir 

adjungerad i gruppen. 

 

§ 8). Tid för nästa möte: 

19/12. Vi kommer med anledning av flera önskemål samt att nästkommande 

möte är terminens sista innan julledigt göra om mötet till ett videomöte. De 

som vill kommer att kunna ringa in via telefon.  

Med vänlig hälsning 

Fredrik Wallin 

 

  

 


