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Möte Samrådsgruppen för palliativ vård 171219 
Minnesanteckningar 

 

Närvaro: Bertil Axelsson, Johan Philipsson, Åsa Pellika, Mia Ajax, Karin Westerlund, 

Camilla Öberg, Bodil Stridsman, Mona-Sofi Wallinder, Fredrik Wallin. 

 

§ 1). Sekreterare: Fredrik Wallin. Justerare 1: Mona-Sofi Wallinder. Justerare 2: Johan 

Philipsson. 

 

§ 2). Förslag till övriga frågor: Kostnad vid hemsjukvård i Y-län (Mona-Sofi) 

Bertil lägger till övrig information i slutet av mötet. 

 

§ 3). Fredrik läser upp föregående minnesanteckningar. Minnesanteckningar från 

föregående möten går nu att återfinna på RCC´s hemsida under fliken ”Våra uppdrag”, 

Palliativ vård. 

 

§ 4). Fredrik ger information från RCC, en del gammalt och en del nytt.  

 Arbete kommer att inledas med Närståendeprojektet. Inera som förvaltar 1177 har 

gett godkännande till projektet. Det kommer utformas som en pilot där regionala 

redaktörer i norra sjukvårdsregionen bidrar med resurser för att göra ett nationellt 

projekt. Inera kommer att skjuta till två resurser i form av redaktörer från den 

nationella redaktionen som bistår de regionala redaktörerna med hjälp. Ytterligare 

en arbetsgrupp har bildats där Fredrik är sammankallande, Anna S Jonasson 

kommunikatör på RCC, John Sandström 1177 Norrbotten, Linda Henriksson 1177 

RegionJH, Eva Coos Berglund 1177 Landstinget Västernorrland samt en 

representant från VLL. Den tjänsten är dock vakant i nuläget. Denna arbetsgrupp 

ska utforma arbetsmaterialet till 1177´s språkbruk och anpassa materialet utefter 

1177´s ramar. Den första arbetsgruppen från Närståendeprojektet som arbetade 

med att ta fram materialet kommer att uppdateras kontinuerligt. Fredrik och Bertil 

önskar att Samrådsgruppen framöver finns tillgängliga för synpunkter. 

 Regional nätverksträff/konferens kommer att gå av stapeln 18-19/9 2018 i 

Östersund. PKC ordnar och Fredrik organiserar tillsammans med sjuksköterskor på 

Storsjögläntan Östersund. Anmälan skickas ut till berörda enheter i regionen. 

 RCC har fått fortsatt finansiering via statsbidrag. Detta kommer innebära arbete 

framöver med att revidera kompetensförsörjningsplan samt strategisk 

utvecklingsplan. Dessa arbeten kommer att involvera Samrådsgruppen. Fredrik 

informerar innan det är aktuellt. 

 

 

§ 5). Certifieringsnivåer. Bertil informerar på nytt om certifieringsnivåer. Frågan har 

diskuterats tidigare i gruppen. Det kommer att bli aktuellt i framtiden att tydliggöra 

kompetens på olika enheter samt vilken möjlighet som finns lokalt och regionalt till 

palliativ vård. Frågan kommer att diskuteras i NRPV enligt Bertil. Viktigt att tydliggöra 

att det inte handlar om att utesluta enheter. Certifieringen syftar till att tydliggöra för 

befolkningen vilket sorts stöd som finns att tillgå. Visa för beslutsfattare vad som bör 
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förväntas finnas på lokal respektive länsnivå. Kommentar kommer om att innehållet i 

poäng stegen kan behöva fyllas på för att förenkla för enheter att avancera mellan 

nivåerna. Frågan kommer att fortsätta diskuteras. 

 

§ 6). Övriga frågor. 

Mona-Sofi informerar om att Härnösands kommun debiterar hemsjukvårdstaxa till 

patienter som blir inskrivna i palliativ hemsjukvård. Detta är nytt och varken SSIH eller 

landstingsledning upplever sig informerade. I dagsläget räcker det med att SSIH ställer 

in en ”trygghets ask” för att patienten ska bli debiterad. Det behöver alltså inte föreligga 

någon kommunal insats, debitering sker ändå. Mona-Sofi kontaktade Fredrik i ärendet 

under slutet på föregående termin och Fredrik inledde då en dialog med chefen för 

socialförvaltningen i Härnösand. Fredriks förslag till förvaltningschefen blev att 

patienter inskrivna i SSIH inte skulle debiteras förutsatt att det inte föreligger någon 

kommunal insats, risken är annars att patienter som inte kan eller vill betala 

månadskostnaden på 300 kr avsäger sig SSIH. En annan potentiell risk är att fler 

kommuner följer Härnösands exempel vilket vi vill undvika. Socialförvaltningens chef 

lovade att se över och diskutera ärendet i förvaltningen. Fredrik återkopplar till 

Härnösands kommun för uppdatering. Om ingen förändring sker önskar 

Samrådsgruppen att en gemensam skrivelse upprättas. Fredrik åtar sig att skriva 

ramarna för detta om det blir nödvändigt. Återkoppling i ärendet sker vid nästa möte. 

 

Storsjögläntan har tackat ja till att ansvara för den nationella konferensen i palliativ 

vård 2020. Bertil önskar att Samrådsgruppen kommer med förslag till programpunkter 

framöver.  

 

§ 7). Nästkommande mötesdatum: 21/2-18 kl. 15.30, telefonmöte.  

23/4-18 kl. 15.30, telefonmöte. 

5/6-18 kl. 15.30, videomöte. 

 

Väl mött. 

 

 

  

 

 


