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Möte Samrådsgruppen för palliativ vård. 

2018-09-19 
 
 

Närvarande: Åsa Pellikka, Bodil Stridsman, Johan Philipsson, Karin 
Westerlund, Bertil Axelsson, Linda Eriksson, Fredrik Wallin.  
Adjungerad till mötet: Matthias Brian. 
 

§ 1. Val av justerare:  

 

Justerare 1: Åsa Pellikka 
Justerare 2: Johan Philipsson. 
 
 

§ 2. Övriga frågor: Karin lägger till frågan om b5 målen i Norrbotten. 
Gemensam diskussion om Samrådsgruppens sammansättning. Nätverkets 
förslag till arbetspunkter. 
 
 

§ 3. Kort presentation från varje län. 
 
Norrbotten. Karin W och Bodil S. 
 
Fortsatt låg läkarbemanning, glädjande att Daniel Wickman börjat i Gällivare 
samt att ny sjuksköterska börjat på PRT Gällivare. Detta innebär att 
Susanne S inte längre jobbar själv. Viktigt nu att knyta Daniel W till den 
palliativa vården, något han är intresserad av. Önskar jobba 25 % på PRT 
Gällivare, Karin har gått med på att handleda honom. PAVA platser i 
Sunderbyn är på väg bort. Troligtvis försvinner dessa 1/10. Kommer bli 5 
hematologiplatser kvar. I dagsläget dispens på PAVA Sunderbyn att fortsatt 
anställa hyrpersonal till avdelningen, anledning till att PAVA platserna 
försvinner är således personalbrist. Övrig info om Norrbotten kommer under 
övriga frågor. 
 
 

Västernorrland. Åsa, Linda och Matthias 
 
SSIH har tidigare varit en fristående länsövergripande enhet men kommer 
efter årsskiftet gå in under onkologkliniken Sundsvall. Representanterna från 
Västernorrland tror att detta blir bra. SSIH vuxna har bytt chef, ny enhetschef 
är Margareta Eurenius. Fortsatt stort behov av att öka andelen ST block. I 
dagsläget bara Linda som är specialistläkare i palliativ medicin. Jon Fors har 
pågående utbildning. Elisabet och Peter har kort tid kvar till pension. Behov 
av PKT team i Västernorrland.  
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Västerbotten. Johan P. 
 
I behov av att utöka PKT verksamheten. Tjänsteutrymme behövs på 
läkarsidan så att arbetet kan struktureras bättre. Johan skulle vilja att man 
jobbade mer uppsökande än idag och att sjuksköterska och läkare kunde gå 
tillsammans. Behövs således mer tjänst. 
 
Jämtland-Härjedalen. Bertil 
 
Slutenvårdsavdelning öppnar troligtvis v. 45. En avdelning för palliativa 
cancerpatienter. Avdelningen kommer att ha 8 platser och bemannas av 
PKT läkarna på Storsjögläntan. Troligtvis en viss del onkologisk behandling 
men i majoritet palliativ vård. Avstår att se hur det löper ut. Svår rekryterat.  
 

§ 4. Utvärdering av processmål. 
Görs årligen inom RCC. Mål satta i regionala cancerplanen följs upp av RCC 
s statistiker. Fredrik sammanställer detta i en tabell och skriver till vilka 
behov som behövs för att stärka den palliativa vården samt behovet av 
kvalitetsregister. Ett arbetsexemplar skickas ut till Samrådsgruppen. Denna 
rapport blir den sista för gällande cancerplan. Resultatet ska följas upp i 
förbundsdirektionen i december -18. 
 
§ 5. Kort om Närståendeprojektet. 
I skrivande stund arbetas nytt och befintligt material igenom av fyra 
regionala redaktörer, en i varje län. En längre artikel om närståendestöd 
kommer att ligga som grund, därefter kommer annan viktig information på 
1177 att kartläggas för att det ska bli lättare att länka från huvudartikeln. 
Arbete pågår samtidigt med att stärka upp externa länkar som t. ex 
närståendepenning på Försäkringskassan. Innan materialet går till 
publicering ska Samrådsgruppen titta igenom resultatet. 
 

§ 6. Övriga frågor. 
 

B5 kursen för blivande ST läkare har tagits över av Susanne Espling i 
Gällivare. Hon har i sin tur kontaktat Karin W för att hon har blivit ombedd att 
korta ner b5 kursen. Det finns tydliga direktiv från SFPM att kursen ska vara 
minst 2–3 dagar för att kursmålen ska vara uppfyllda. Önskemål från 
studierektorer i Gällivare är att kursen blir 0,5 dag. Om inte detta tillgodoses 
så genomför studierektorerna utbildningen själva vilket skulle innebära att vi 
tappar vi kvalitetskontrollen över detta. Bertil tar på sig att kontakta 
namngivna studierektorer för att försöka lösa problemet.  
 
Samrådsgruppen har det senaste året haft en gedigen grupp på papperet 
men mötesdeltagandet är fortsatt lågt. En stor andel medlemmar hinner inte 
delta i möten, är inaktiva under mötena och vi får ingen återkoppling på om 
dessa medlemmar följer arbetsutvecklingen i gruppen.  
Vi behöver således efterfråga om dessa medlemmar är fortsatt intresserade 
att delta i Samrådsgruppen. Diskussion om huruvida detta ska vara ett 
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chefssamråd eller innefatta de som är mest intresserade vilket skulle 
innebära en majoritet av läkare inom palliativ medicin och sjuksköterskor 
inom palliativ omvårdnad. Beslut tas om att fortsatt sikta på att vara ett 
chefssamråd där viktiga aktörer blir norra regionens verksamhetschefer på 
de större klinikerna men vi öppnar samtidigt för att bjuda in MAS från 
Västerbotten samt personer på nyckelpositioner. Johan Philipsson tar 
kontakt med MAS. Susanne Espling tillfrågas igen om deltagande för att 
stärka Norrbottens inlands inflytande. Margareta Eurenius blir tillfrågad att 
efterträda Mona-Sofi Wallinder för Västernorrland och Fredrik tar kontakt 
med gruppmedlemmar som har lågt mötesdeltagande. 
 

Nätverkets förslag till arbetspunkter. 
Flertalet förslag till arbetspunkter lämnades under den sista 
diskussionsfrågan på Nätverksträffen. 
Dessa gås igenom av Samrådsgruppen och delas ut individuellt. Nedan 
följer punkterna, ansvarig listas bredvid. 

• Jämlika utbildningsmål mellan sjuksköterskor och läkare, tillgodose en 
bra grundnivå av palliativ kunskap i grundutbildningarna. Genomförs 
redan i läkarprogrammet via b5 -målen. Arbete pågår med att 
inventera utbudet för sjuksköterskor: PRIN och Johan P. 

• Läkarförsörjning i samtliga län, framför allt i Västernorrland och 
Norrbotten. Finns 3 intresserade personer i Västernorrland. Behövs 
fler ST-block, detta belyses i regionala cancerplanen: 
Samrådsgruppen samt Fredrik. 

• Jourlinje. Pilotprojekt Jämtland, länsgemensamt framöver alternativt 
regionalt: Fredrik tar ny kontakt med Lisbet Gibson RegionJH. 

• Principbeslut från Förbundsdirektionen angående förenkling av 
tjänsteköp: Samrådsgruppen. 

• Verka för möjlighet att läsa specialistutbildning för sjuksköterskor i 
Norrland. Alternativt ge möjlighet till att praktisera på någon av de 
specialiserade enheterna i norr: Fredrik kontaktar programansvarig på 
Ersta Sköndal Bräcke. 
 
 

 
 
§ 7. Nästkommande möten: Telefonmöte 24/10 kl. 15.30. Telefonmöte 4/12 
kl. 15.30. 
 
 
 

 

 


