
 

 

 

Agenda telefonmöte Samrådsgruppen för palliativ vård och RPO Äldres hälsa. 

2019 12 18, kl. 15.30-16.30 

Närvaro: Maggan E, Bertil A, Tove S, Henrik Å, Linda E, Åsa P, Susanne E, Johan P, Sara B, Sussi T 

(ansluter under mötet) 

 

§ 1 Justerare och sekreterare 

Johan justerare 

Fredrik sekreterare. 

 

§ 2 Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar har gått ut på mail efter föregående möte. Gemensamt beslut i gruppen att vi 

hoppar över genomgång av dessa. Minnesanteckningar publiceras efterhand publikt på: 

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

kompetenscentrum/palliativ-samradsgrupp/minnesanteckningar/ 

 

§ 3 Övriga frågor anmäles 

Bertil: 6 årig läkarutbildning. 

 

§ 4 Information NPO/RPO Äldres hälsa 

NPO 

Henrik: Just nu är NPO igång att starta upp nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård. Bildandet av 

denna gruppering är troligtvis klar i slutet på våren- 20. Gruppen ska arbeta med frågan om inklusion 

i palliativ vård? Vad avgör att vi behöver tänka palliativ vård när vi träffar patient. Arbetet kommer 

också innefatta patientflöden och titta på vad som är kvalitet i palliativ vård och vilken kvalitet som 

ska erbjudas i allmän och specialiserad palliativ vård. 

Ansökan för detta arbete lämnas in i januari 2020. Detta arbete syftar till att bli ett standardiserat 

vårdförlopp (SVF). SVF är myntat inom arbetet med cancerstrategin och kanske ej passande inom den 

palliativa kontexten. Namnbyte är på gång inom NPO. 

Henrik informerar också om att man just nu söker ordförande till denna NAG. Ansökningsstadie i 

dagsläget. Återkommer när tillsättning är klar. 

 

 

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/


RPO 

Fredrik informerar om utskick från förbundsdirektör Nina Fållbeck Svensson. Medlemmarna ombeds 

läsa igenom detta. Inga synpunkter på innehåll. Däremot framkommer synpunkt på att det behövs 

mer geriatrisk kompetens i grupperingen. Vi kommer överens om att 3 personer bör vara tillräckligt 

men att dessa behöver ha geriatrisk kompetens, vara multiprofessionell och gärna ha geografisk 

spridning om möjligt. Fredrik får i uppdrag att förankra detta med Tove Norman för att se om hon 

har inspel i frågan, därefter kontaktar Fredrik förbundsdirektören som får hjälpa oss att hitta denna 

kompetens. Förslag från medlemmarna enligt nedan.  

Petter Tängman, demensprocessledare?  

Någon från ELSA teamet i Västernorrland, liknande ASIH fast för äldre. 

 

§ 5 Information om RCC projekt Triangelrevision kvalitetsindikatorer i specialiserad palliativ vård i 

norra sjukvårdsregionen. 

Bertil och Fredrik har sökt RCC pengar för att genomföra ett projekt i sjukvårdsregionen. Projektet 

syftar till att titta på kvalitetsindikatorer inom allmän och specialiserad palliativ vård i norra 

sjukvårdsregionen där SFPM framtagna kvalitetsindikatorer ska användas som mall. 

Kvalitetsindikatorerna är framtagna för enheter i specialiserad palliativ vård. Projektet bör samtidigt 

titta på den allmänna palliativa vården i respektive län. 

Projektets metod är att två personer (förslagsvis läkare och sjuksköterska från en specialiserad 

palliativ enhet) åker till ett annat län för att inspektera den palliativa vården. Samtliga län besöks 

men av olika personer. 

RCC pengarna som avsatts för projektet betalar lön, resa och boende för de personer som reser. 

Ett extra insatt möte kommer att hållas för de personer som är intresserade att delta i projektet. 

Projektstart HT-20. 

 

§ 6 Information om nationella konferensen, Östersund 2020 

Bertil och Tove informerar om antalet anmälda samt antal inskickade abstrakt. Vad gäller anmälda till 

konferensen så ligger kommande konferens något över antalet anmälda jämfört med samma tid i 

Stockholm 2018 vilket är glädjande. Abstrakten har bedömts av den vetenskapliga kommittén. 

Urvalsprocessen är klar och de abstrakt som vinner pris bestämda. Dessa kommer att ges möjlighet 

att presentera muntligt och vinnarna får nästa års konferensavgift betald. 

Organisationskommittén uppmanar samtliga att anmäla sig till konferensen. 

 

§ 7 Övriga frågor 

6 årigt läkarprogram 

Bertil har träffat programrådet för läkarutbildningen. F.om HT 2021 tar man in enligt det nya 6 åriga 

utbildningsprogrammet. 



Intressant är att man jobbat fram lärandemål för de olika terminerna. Dessa är ganska lika t.om T11. 

Målet är att studenterna ska bli mer självständiga. Avseende T7 kirurgi/onkologi så har man lyssnat 

på förslagen gällande palliativ medicin. Programrådet är intresserad av att ha en 5 v valbar kurs 

under T12. Kurser med klinisk praktik, minst 20 studenter. En 5 v valbar kurs i palliativ medicin kan 

vara möjlig. 

Kan vara aktuellt att utnyttja hela regionen i den kliniska delen vad gäller praktik. Övrigt kan hållas 

centralt via video eller annat. Första kullen 2027. 

 

§ 8 Mötesdatum 2020 

24/2 15.30 

28/4 15.30 

 

 

 

 


