
 

Möte Samrådsgruppen för palliativ vård. 
2018-02-21 

 
 

Närvaro: Agneta Draxten, Jon Fors, Bodil Stridsman, Bertil Axelsson, Karin 

Westerlund, Fredrik Wallin. 

 

§ 1. Sekreterare och justerare utses 

Sekreterare: Fredrik 

Justerare 1: Jon Fors 

Justerare: 2: Bodil Stridsman 

 

§ 2. Föregående mötesanteckningar. 

Fredrik läser upp föregående mötesanteckningar. Som påminnelse finns 

dessa att läsa elektroniskt på RCCs hemsida under fliken våra 

uppdrag/palliativ vård/palliativ samrådsgrupp/minnesanteckningar. 

Länk finns nedan. 

 

minnesanteckningar palliativ samrådsgrupp 

 

§ 3. Övriga frågor. Bertil – Arbeta för utlysning av ST-block i palliativ 

medicin. 

 

§ 4. Process ledaren informerar.   

 

• RÖJ-rapport 2018.  

Fredrik påbörjar arbetet med en ny RÖJ-rapport där data ur Svenska 

palliativ registret från 2017 jämförs mellan länen och kommunerna i 

norra sjukvårdsregionen. Arbetet påbörjas under våren -18 och slutförs 

preliminärt tidigt under hösten -18. Bertil ställer en fråga till deltagarna 

huruvida föregående rapport använts och tagits emot. Från Norrbotten 

svarar Bodil och Karin att föregående RÖJ rapport legat till grund för 

den översyn som gjorts av Norrbottens läns palliativa vård. Då 

översynen antagits i sin helhet av politikerna i Norrbotten får detta ses 

som ett gott exempel på hur RÖJ-rapporten kan vara till nytta. Vidare 

kommenteras också betydelsen av att vara aktiv med att förmedla 

rapporten när den väl är färdigställd. 

• Närståendeprojektet – lägesrapport.   

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


 

Sedan föregående möte har textmaterialet för närståendeprojektet gått 

vidare till projektgruppen som i dagsläget består av regionala 1177 

redaktörer, samtliga län är representerade samt två redaktörer från 

1177s nationella redaktion. Textmaterialet har kondenserats och 

projektgruppen har nu till den 28/2 på sig att läsa igenom texten. 28/2 

har gruppen ett planerat möte för att ge synpunkter på innehåll, ge 

förslag till ändringar samt disposition. Fredrik återkommer med 

uppdateringar allt efter projektet fortskrider. Ju närmare projektet 

kommer ett färdigställande så kommer Samrådsgruppen bli ombedd att 

titta igenom resultatet. 

• Regional cancer plan 2019-21.  

Som tidigare informerats så har RCC norr fortsatt tryggad 

statsfinansiering för 2018, huruvida RCC:s existens förändras efter 

valet är oklart men sannolikheten är låg för att den nuvarande 

strukturen ändras nämnvärt. Den regionala cancerplanen behöver 

därför revideras, nuvarande gäller 2018 ut och nästkommande ska 

vara gällande för 2019-2021. Arbete med att uppdatera cancerplanen 

påbörjas av Fredrik. Som mall används föregående plan. Fredrik går 

igenom föregående plan och markerar vad som är inaktuellt och vad 

som är uppfyllt. Samrådsgruppen ombeds därefter att bistå med hjälp 

att strukturera en ny plan. Kommentar från Fredrik är att planen är 

grunden för hur vi vill forma den palliativa vården och dokumentet 

kommer att godkännas av chefssamrådet för cancervården, 

styrgruppen vid RCC norr och slutligen ligga som underlag för politiken. 

Bertil kommenterar att planen ska vara en vision för hur vi vill att den 

palliativa vården ska se ut där Samrådsgruppen får chansen att sätta 

fokus på de mest akuta men också långsiktiga behoven i norra 

regionen. I planen bör behovet av kompetensförsörjning framgå, vikten 

av utlysning av ST-block i palliativ medicin samt behovet av likriktning 

av den palliativa vården sett över samtliga län. Bertil utlyser ett extra 

mötesdatum där enbart cancerplanen ska diskuteras. Tid för det mötet: 

28/3 kl. 15.30. Mötet sker via telefon. Underlag för diskussion skickas i 

god tid ut till samtliga medlemmar 

• Regionalt nätverksmöte 2018 09 18-19.   

Fredrik informerar om nätverksträffen i september. Preliminärt program 

kommer under v. 8 alternativt v. 9. Kort information om 

programpunkterna. Barns möjlighet till palliativ hemsjukvård, palliativ 

vård i glesbygd och tekniska hjälpmedel. Sista anmälningsdag 22/6. 

Sista betalningsdag 3/9. Viktigt att så många som möjligt anmäler sig 



 

så att det går att genomföra konferensen. Information om anmälan och 

betalning kommer i programmet. 

 

 

§ 5. Nationell konferens Östersund 2020.  

Bertil hälsar välkommen till Östersund 10-12/3 2020. 

Bertil undrar om det finns önskemål på hur många dagar konferensen ska 

vara i Östersund? Är nuvarande upplägg i Stockholm aktuellt att använda 

även 2020? Bertils förslag är att lägga konferensen lunch-lunch men att den 

pågår över tre dagar. På rak fråga tycker medlemmar i Samrådsgruppen att 

detta upplägg vore bäst då det underlättar resande till och från konferensen. 

Utöver detta önskar också Bertil att de medlemmar i Samrådsgruppen som 

deltar på nationella konferensen i mars -18 tar med sig en kritiskt granskande 

blick. Vad är bra och vad kan förbättras? Vad saknas?  

 

§ 6. Övriga frågor. Punkten utgår då ämnet diskuterats under punkt 4,  

 Regional cancerplan. 

 

Nästkommande mötesdatum: Extrainsatt möte med anledning av regional 

cancerplan: 28/3 kl. 15.30 (telefon) 

 

Telefonmöte 23/4, kl. 15.30 (telefonmöte). 

 

Kallelse och agenda kommer i sedvanlig ordning minst en vecka innan. 

 

 

 

 

 


