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Minnesanteckningar Samrådsgruppsmöte  
Telefonmöte 2018-10-24 

 

Närvarande: Bertil Axelsson RJH, Susanne Espling RN, Johan Philipsson VLL, Elisabet O 

Karlsson VLL, Karin Westerlund RN, Bodil Stridsman RN, Linda Eriksson MNH, Åsa 

Pellikka MNH, Agneta Draxten BK, Margareta Eurenius RVN, Fredrik Wallin RCC norr. 

 

(RJH: region Jämtland-Härjedalen, RN: region Norrbotten, VLL: Västerbottens läns 

landsting, MNH: Mellannorrlands hospice Sundsvall, BK: Bräcke kommun, RVN: region 

Västernorrland) 

 

Sekreterare: Fredrik Wallin 

 

§ 1. Val av justerare 

 Justerare 1: Susanne Espling  

 Justerare 2: Johan Philipsson 

 

 

§2. Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

För kännedom finns minnesanteckningarna på webben via följande länk: 

https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativt-

kompetenscentrum/palliativ-samradsgrupp/minnesanteckningar/ 

 

§ 3. Övriga frågor. 

Linda Eriksson: ST-tjänster i palliativ medicin Västernorrland. 

Bertil Axelsson: Uppdatering B5-kurs Norrbotten. 

Fredrik Wallin och Margareta Eurenius: Kommunal hälso- och sjukvårdstaxa för SSIH 

patienter i Kramfors och Sollefteå kommun. 

 

§ 4. Samrådsgruppens medlemmar och utträden ur gruppen.  

Camilla Öberg och Carl-Johan Westborg RN samt Elisabet Hagström och Mona-Sofi 

Wallinder RVN har lämnat Samrådsgruppen. Nya medlemmar är Linda Eriksson MNH, 

Margareta Eurenius RVN samt Susanne Espling RN. Vid föregående möte diskuterades 

ytterligare medlemmar som förslag och Fredrik ska ta kontakt med en MAS i Västerbotten 

för att efterfråga intresse att delta i Samrådsgruppen. Kort presentation av nya medlemmar. 

 

 

§ 5. NPO och nationell kunskapsstyrning. 

Nationella programområden och nationell kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården är 

under utformning. Bertil och Fredrik deltog v. 38 i ett möte med avgående förbundsdirektör 

Mats Brännström. Närvarande vid mötet var även representanter från primärvården. Mötet 

syftade till att informera om NPO och nationell kunskapsstyrning samt uppdraget som givits 

till norrlandstingens regionförbund att nominera och utse en kandidat till nationell 

styrgrupp inom NPO Äldres hälsa. Den palliativa vården har samlats under det 

https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativt-kompetenscentrum/palliativ-samradsgrupp/minnesanteckningar/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativt-kompetenscentrum/palliativ-samradsgrupp/minnesanteckningar/
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programområdet som är 1 av 22 NPO. Under mötet framkom att Geriatriken inte nominerat 

någon person till detta och representant från geriatriken fanns inte närvarande vid mötet. 

Ett mail om detta gick ut till Samrådsgruppen 18/10 där medlemmarna ombads ge tänkbara 

förslag på kandidater att nominera. Parallellt med detta gick frågan till Öl Henrik Ångström 

vid Palliativ medicin NUS. Henrik accepterade nominering varpå han föreslogs för 

förbundsstyrelsen. Kort därefter kom besked om att Norrlandstingens regionförbund valt 

Henrik Ångström till norra sjukvårdsregionens representant i nationella styrgruppen inom 

NPO Äldres hälsa. Samrådsgruppen stödjer detta beslut. Bertil tar upp frågan om vi kan 

adjungera Henrik till Samrådsgruppen. Beslutet bifalles. Henrik Ångström adjungeras till 

Samrådsgruppen för palliativ vård.  

 

§ 6. Uppföljning processmål, synpunkter på utskickad arbetskopia. 

Linda påpekar att LVN ska bytas till RVN i kommentarsfältet. Skriftliga synpunkter på detta 

har också kommit in innan mötet. Linda påtalar också att kommentaren om att 1 

specialistläkare kommer finnas inom 3 år i Västernorrland är missvisande då 

tjänsteutrymmet endast är 50 %. Meningen ändras. Övriga medlemmar anser att stycket om 

den palliativa vården också behöver innefatta primärvården, detta förs in. Avslutningsvis 

behöver den ökade incidensen av palliativa patienter innefatta fler diagnoser samt 

överlevnadstiden för palliativa patienter ökar.  

Beslut: Fredrik kompletterar dokumentet. Ny kopia skickas ut till Samrådsgruppen. När 

denna godkänns skickas den in till RCC:s ledning. 

 

§ 7. Uppföljning av uppgifter och beslut vid föregående möte. 

Vid föregående möte i Östersund 2018 09 19 togs ett flertal beslut gällande vad 

Samrådsgruppen ska fokusera på och arbeta med. Flertalet av punkterna gavs som förslag av 

deltagarna vid den regionala nätverksträffen. Nedan följer en kort sammanfattning och 

uppdatering.  

• Verka för jämlik utbildning av läkare och sjuksköterskor i regionen. Tillse att 

utbudet av palliativt innehåll i grundutbildningarna finns tillgängligt vid samtliga 

lärosäten. 

I dagsläget genomförs utbildning till läkarna i regionen via B5 kurs, 

sjuksköterskeprogrammet har det sämre ställt. 

• Umeå erbjuder 7,5 hp palliativ omvårdnad i programmet. 

Presentation/utbildningsinsatser från kliniskt verksamma varierar mellan orter. 

Skellefteå har, Umeå saknar.  

• På LTU är ämnet utspritt över delar av programmet. Bland annat i termin 3 och 4. 

Skriftlig examination av ämnet ingår. Presentation/utbildningsinsatser från kliniskt 

verksamma finns.  

• Även Mittuniversitetet har ämnet utspritt över programmet. 

Presentation/utbildningsinsatser från kliniskt verksamma finns. Dock har detta 

lärosäte just nu pausat sjuksköterskeutbildningen relaterat till brist på behörig 

personal. 

 

Johan Philipsson arbetar med frågan via nätverket PRIN (Palliativ rådgivning i norr). 

Kontakt har tagits med Umeå universitet och Johan med kollegor inom PRIN kommer att 

utforma ett utbildningspaket, till att börja med riktat mot sjuksköterskeprogrammet i Umeå. 

Johan anser att detta är en bra start och kan gälla som en mall för övriga lärosäten. 
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Samrådsgruppen håller med men anser ändå att det finns ett behov av att bedriva 

lobbyarbete mot övriga lärosäten att öka upp mängden palliativ omvårdnad i 

utbildningarna. Beslutet att sprida ut ämnet över läroplanen har prövats tidigare och anses 

inte vara framgångsrikt. Bodil tar frågan vidare till programansvarig på LTU. 

Frågan bör spridas via Samrådsgruppens kontakter på lärosätena, för vi det på tal kan vi 

påverka situationen. Bertil föreslår att Johan och Fredrik arbetar fram ett skriftligt förslag 

till lärosätenas prefekter avseende innehåll av palliativ omvårdnad. 

 

• Läkarförsörjning. Verka för fler ST-block i palliativ medicin. (Frågan tas upp som 

övrig fråga) 

• Palliativ jourlinje. Fredrik har kontaktat Lisbet Gibson i RJH för att sondera 

intresse av att ånyo pilottesta ett sådant projekt. Önskvärt att det samkörs mellan 

två län. Inväntar återkoppling. 

• Principbeslut i förbundsdirektionen om förenkling av tjänsteköp. 

Fredrik kommer samarbeta med Per-Erik Sandström som är processledare för 

barnonkologin på RCC. Förenkling av tjänsteköp kommer framför allt att påverka 

situationen för palliativa barn positivt. 

 

 

• Verka för möjlighet att läsa specialistutbildning inom palliativ omvårdnad i 

Norrland, alternativt se till att praktik kan genomföras på hemorten. Fredrik och 

Johan har varit i kontakt med programansvarig på Ersta/Sköndal/Bräcke högskola 

och åsikten att förlägga praktik till hemort delas av lärosätet. De har själva funderat 

på frågan och ärendet ska beredas i deras programråd. Detta kommer följas av en 

inventering av enheter som kan ta emot studenter. Dessa enheter behöver ha 

specialistsjuksköterskor anställda. Ett dokument över detta har skickats till 

programansvarig på Ersta. Återstår nu att ha ett nytt telefonmöte med 

programansvarig och därefter se vart det tar vägen. För kännedom är intag på 

specialistutbildningen i palliativ omvårdnad flyttad till HT-19.  

 

§ Övriga frågor: 

Linda Eriksson MNH.  

Linda vill att vi arrangerar ett möte med klinikledningen på onkologkliniken Sundsvall. 

SSIH Vuxna Västernorrland kommer att gå in under onkologkliniken och frågan om fler ST-

block i palliativ medicin behöver därför dryftas med representanter för onkologkliniken. 

Onkologkliniken byter chef, Lena Karlsson avgår som chef för att bli sjukhusdirektör. Lars 

Beckman blir ny verksamhetschef. Förslag av Linda E att Margareta Eurenius sonderar 

möjligheterna till ett möte. Fredrik deltar tillsammans med Åsa P och Linda från MNH, 

möjligen också Matthias Brian. Vi bjuder in verksamhetschef, biträdande samt studierektor i 

Sundsvall. Förslaget bifalles.  

 

Bertil Axelsson RJH. 

Bertil har varit i kontakt med studierektor i Kiruna avseende att man därifrån velat korta ner 

B5-kursen. Det finns tydliga riktlinjer från SFPM att B5 ska innefatta minst 2 dagars 

utbildning, gärna 3. I Kiruna ville man korta ner detta till ett par timmar. En förfrågan gick 

ut till Susanne Espling som vänt sig vidare till Samrådsgruppen. Bertil kommer nu 

genomföra utbildningen via länk.  
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Fredrik Wallin RCC och Margareta Eurenius RVN. 

Kramfors och Sollefteå kommun har beslutat om att kommunalt fakturera patienter som är 

inskrivna i SSIH. Detta var även aktuellt i våras i Härnösands kommun i samband med att 

hemsjukvårdsuppdraget skrevs om. Detta lyckades vi hejda eftersom det i praktiken innebar 

att en inskrivning i SSIH med SIP innebar kommunal fakturering trots att patienten inte 

behövde kommunal hjälp. Gällande Sollefteå och Kramfors är det fortsatt lite oklart vad som 

gäller. Fakturering vid kommunala insatser är en verklighet när det gäller i stort sett alla 

kommuner, och heller inget orimligt såvida kommunala insatser också utförs. Är det dock 

som i Härnösandsfallet bör detta uppmärksammas. Det riskerar att göra att patienter med 

sämre ekonomi avstår inskrivning i SSIH på grund av kostnad. Margareta Eurenius har ett 

möte inbokat med förvaltningschefen i Kramfors, vi inväntar resultatet av det mötet. Fredrik 

kommer också att ta kontakt med vederbörande chef för att orientera sig i beslutet.  

 

Karin Westerlund tar upp svårigheter med palliativa barn i behov av hemsjukvård i 

Norrbotten. Hemsjukvården har endast uppdraget vuxna patienter, barn under 18 år 

omhändertas via primärvården. Tjänsteköp av kommunal hemsjukvård är möjligt men 

nekas oftast av kommunen med hänvisning till hög arbetsbelastning. Detta innebär 

temporära lösningar från Hälsocentralerna med distriktssköterskor på övertid för jourkedja 

dygnet runt, vilket inte är hållbart på sikt.  

 

 

Tid för nästa möte: 4/12 kl. 15.30. Telefonmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


