
Minnesanteckningar norra regionens palliativa samrådsgrupp 2019-05-21 
 
Närvarande: Johan Philipsson, Karin Westerlund, Bodil Stridsman, Susanne Espling, Elisabeth 
O Karlsson, Sussi Tegenborg (sista delen av mötet), Bertil Axelsson 
 
 
§1. Bertil öppnar mötet 
 
§2. Till justerare utses Johan 
 
§3. Börjar med genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Läggs till 
handlingarna utan ytterligare kommentarer. 
 
§4. Bertil rapporterar enligt de punkter som Fredrik skickat ut i samband med kallelsen, 
nämligen att RCC Norr blivit värd för nästa version av det nationella vårdprogrammet för 
palliativ vård. Fredrik Wallin vårdprogramhandläggare och Elisabet Löfdahl från Sahlgrenska 
ordförande för styrgruppen. Bertil Axelsson är styrgruppens representant för norra regionen.  
 
Axlagården har tagit beslut om att kunna ta emot barn. Närståendeprojektet i samarbete 
med 1177 är på väg att publiceras på nätet någon gång under sommarmånaderna. 
 
§5. Det kommer bli en satsning från palliativa samrådsgruppen (ffa Fredrik Wallin) på 
stöttning till Norrbotten under nästa verksamhetsår. Bodil berättar att man haft en lokal 
nätverksdag med 120 deltagare i början av maj. Inga direkta beslut togs men Fredrik 
betonade flera förbättringsområden. 
 
§6. På frågan om närvaro vid nästa nätverksmöte meddelade Norrbotten att man räknar 
med 15–20 deltagare, Västerbotten med 5–10. Västernorrland saknade närvarande 
representanter. Jämtland har redan anmält några stycken. Samtliga lovar påminna sina 
kollegor. Intrycket är att mötet kommer bli av men att det är viktigt att fastslå 
programpunkterna och tidsramen för mötet och när det fysiska mötet i samrådsgruppen ska 
hållas. Antingen efter lunch, dag 2 (som varit brukligt) eller före mötesstart, dag 1 om det 
finns utrymme för 2–3 timmars träff. 
 
§7. Bertil berättar att arbetet med att formera en arbetsgrupp i Umeå runt den planerade 6-
åriga läkarutbildningen är i full gång. Magnus Hultin (programrådets ordförande) har mailat 
underlag där palliativ medicin tas upp som en strimma i utbildningen. Elisabet berättar att 
onkologerna Maria Sandström och Mikael Johansson är onkologins företrädare i denna 
arbetsgrupp. Samrådsgruppen är positiv till att intresserade läkare i norra regionen 
diskuterar ytterligare preciserade förslag på palliativmedicinska lärandeaktiviteter under de 
närmaste tre månaderna. Bertil mailar ut till Lisa Martinsson, Henrik Ångström, Sussi 
Tegenborg, Matthias Brian, Linda Nilsson i första hand och försöker ordna ett par 
telefonmöten. 
 
§8. I Henrik Ångströms frånvaro har vi inget ytterligare i informationsväg från NPO Äldres 
hälsa än att arbetet med att precisera en målformulering gällande den ojämlika tillgången på 
palliativ vård fortsätter. Elisabeth ger sig stöd till Henriks engagemang i NPO:s styrgrupp men 



undrar samtidigt hur mycket verkstad det kan bli utan tillskott av pengar för arbetstid 
liknande det som tillförts i RCC-arbetet. 
 
§9. Bertil informerar om att konferensprogrammet till nationella konferensen i palliativ vård, 
som kommer att hållas i Östersund 11–12 mars, läggs ut på hemsidan www.palliativ2020.se i 
slutet av juni. Det blir ett förmöte om palliativ forskning i den kliniska vardagen från lunch 10 
mars. Alla intresserade oavsett profession är välkomna att delta. 
 
§10. Nästa möte i samrådsgruppen kommer att vara ett fysiskt möte i anslutning till norra 
regionens nätverksmöte i Luleå 25–26/9. Närmare besked kommer inom ett par veckor (se 
§6 ovan). Övriga mötestider för hösten bestäms då. 
 
Vid datorn 
Bertil Axelsson 

http://www.palliativ2020.se/

