
 

Möte Samrådsgruppen för palliativ vård  
170425 

Närvarande: Jan Starlander, Bertil Axelsson, Bodil Stridsman, Mia Ajax, Elsy 

Bäckström, Karin Westerlund, Fredrik Wallin  

§ 1). Sekreterare och justerare. 

Sekreterare: Fredrik 

Justerare: Mia Ajax  

Justerare: Jan Starlander 

§ 2). Föregående mötesanteckningar. 

Fredrik går kort igenom föregående mötesanteckningar. Kopia på anteckningarna har 

skickats ut till samtliga i Samrådsgruppen. 

§ 3). Övriga frågor. 

Minskning av mötesdeltagande i Samrådsgruppen för palliativ vård. 

§ 4). Föreläsningar palliativ vård på RCC norrs webbplats samt 

cancerseminarieserien. 

Fredrik har fått indikation från vårdpersonal i regionen att föreläsningar i palliativ vård 

är efterlängtat. För att fylla behovet skulle Samrådsgruppen gemensamt kunna 

fundera ut lämpliga teman eller rubriker och filma dessa. En samlingsplats kan vara 

RCC´ s hemsida under fliken Palliativt kompetenscentrum, alternativt kan vi skicka 

förslag på föreläsare och föreläsningsämnen till cancerseminarieserien. Flera 

yrkeskategorier kan vara aktuella som föreläsare. Det behöver nödvändigtvis inte 

enbart vara läkare som föreläser, ex: arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska. Gruppen 

anser att detta är en god ide men att det kan vara svårt att genomföra beroende på 

vilka möjligheter det finns att göra inspelningar. Det anses negativt om det bara går 

att filma i Umeå. Det skulle innebära resor för vissa beroende på vart i regionen man 

bor och arbetar. Går det däremot att göra inspelningar i sitt hemlandsting ex: med 

hjälp av kommunikationsavdelningen så skulle det underlätta mycket. Fredrik 

undersöker med de lokala kommunikationsavdelningarna vilka möjligheter som finns. 

Vi tar nytt avstamp i frågan efter sommaren då vi vet vilka tekniska möjligheter som 

finns. 

 

§ 5).  Regional nätverksträff palliativ vård, uppföljning. 

Punkten stryks r/t informationsutskick från Åsa Pellikka. 

 

 



 

§ 6). Närståendeprojektet.  

Bertil och Fredrik informerar kort om läget i Närståendeprojektet. Arbetsgruppen har 

nu skrivit klart fakta till projektet. Faktamaterialet är skrivet ur ett brett palliativt 

perspektiv och syftar inte enbart till att belysa en särskild diagnosgrupp. Materialet 

omfattar juridik, ekonomi, vägledning till hjälpmedel, de vanligaste sjukdomarna inom 

den palliativa vården, symtomlindring, nutrition, information om närståendestöd etc. 

etc. Arbetsgruppens anser nu att materialet är färdigproducerat. Vidare kommer 

gruppen att arbeta redaktionellt med materialet. Närståendeprojektet har sedan 

projektets början haft som mål att publicera materialet på nätet. Tanken har varit att 

låta ett utomstående företag producera en IT-lösning för att sedan lägga upp 

materialet via RCC´s hemsida eller via en egen portal. Nu har 1177 flaggat för att 

producera materialet via sin webbplats vilket skulle innebära att informationen blir 

nationellt åtkomlig. Ett samarbete med 1177 ger god tillgänglighet samt en hög 

trovärdighet. Fredrik har fortsatt kontakt med 1177.  

 

§ 7). Webbutbildning i allmän palliativ vård. Avtal och byte av version. 

Fredrik ger en kort genomgång av läget med webbutbildningen i allmän palliativ vård. 

Nuvarande avtal löper ut 170731. Det har förts interna diskussioner på RCC Norr om 

att avsluta avtalet och ta tillbaka materialet för att själva producera en egen e-

learning lösning men någon teknisk lösning på detta problem har inte hittats. Vidare 

anser RCC Norr att man i dagsläget betalar mycket för webbutbildningen utan att 

man tydligt kan se vad man får för pengarna. Med anledning av detta har Fredrik i 

rollen som koordinator för PKC (Palliativt kompetenscentrum) samt Anna Selberg 

Jonasson, kommunikatör på RCC Norr förhandlat om avtalet med Grade för att 

trygga fortsatt tillgång till webbutbildningen i regionen. Avtalet kommer att löpa över 1 

år från 170731 och i förhandlingen har avtalspriset sänkts med 75,000 sek. Som 

motkrav vill Grade att RCC Norr går över till den version av webbutbildningen som 

används av RCC Väst och RCC Uppsala-Örebro. Innehållsmässigt skiljer sig inte 

utbildningarna åt i någon större utsträckning. De södra regionernas utbildning bygger 

på RCC Norrs version. Den stora skillnaden är att man bytt ut moderator och speaker 

i utbildningen. På rak fråga om vi kan gå med på Grades krav att byta version svarar 

gruppen ja. Fredrik har även stämt av detta med Matthias Brian i Västernorrland. I 

avtalsskrivning kommer RCC Norr se till att det fortsatt framgår att utbildningen är 

framtagen och granskad av medlemmar från norra regionens samrådsgrupp samt att 

RCC Norr får behålla upphovsrätten till utbildningsmaterialet. Länk till RCC Västs 

version skickas ut till samrådsgruppens medlemmar så att de som är intresserade 

kan gå in och titta. 

 

§ 8). C-kurs ST-läkare.  

Information om den svenska kursen i palliativ medicin kommer finnas tillgänglig via 

SFPM´s hemsida. 4 kurser på C nivå för läkare som ska bli tilläggsspecialister. Del 1 



i Stockholm i oktober. Del 2 i Umeå i början på 2018. Modul 3 och 4 i slutet av 2018 i 

södra Sverige. Den svenska kursen är en kompaktversion och ett alternativ till den 

nordiska kursen som har många sökande och få platser. Ungefärlig kostnad är 6-

7000 sek/kurstillfälle. Sista anmälningsdag för kursen i Stockholm är månadsskiftet 

augusti-september. Först till kvarn gäller så intresserade måste bevaka SFPM´s 

hemsida. Det är också viktigt att vi sprider informationen om den svenska kursen till 

kollegor som har intresse och möjlighet att utbilda sig vidare.  

 

§ 9). Övriga frågor 

Det senaste halvåret har det märkts en betydande minskning i antal regionala 

representanter som deltar i Samrådsgruppens möten. Denna termin har vi haft ett 

avhopp från Norrbotten, Per Sandberg slutade sin tjänst på PAVA och återgick till 

primärvården och valde då självmant att lämna sin plats till förfogande. Fredrik 

efterfrågar alltid frånvaro besked vid utskick av kallelse och den senaste tiden har 

svaren oftast varit att man missat att skriva upp mötesdatum eller att man har andra 

åtaganden. Vi försöker lägga nästkommande mötesdatum långt fram i tiden och 

deltagande medlemmar bestämmer gemensamt ett datum som passar alla eller så 

många som möjligt. Från och med nu skickas nästkommande mötesdatum ut direkt 

efter mötet och inte som tidigare tillsammans med minnesanteckningar. Detta 

möjliggör för deltagare som inte närvarat på mötet att skriva in datumet i sin kalender. 

Fredrik tidigarelägger också utskicket av minnesanteckningar från föregående möte. 

Minnesanteckningar kommer numera att skickas ut så snabbt de är klara och 

justerade samt tillsammans med kallelse inför nästa möte. Gruppen anser också att 

det är viktigt att vi försöker rekrytera fler medlemmar till Samrådsgruppen för att 

möjliggöra att vi täcker slutenvård, kommun och primärvård samt att vi försöker se till 

att det finns adjungerade suppleanter som kan täcka upp för medlemmar som 

förhindras att delta i möten. Efter dagens möte skickas också en uppmaning ut till 

Samrådsgruppens medlemmar om att fundera över framtida deltagande. De som vet 

med sig att de inte kommer att kunna delta kan då istället lämna gruppen och ge 

plats åt någon annan. Som ett resultat av detta valde Birgitta Lauri från Norrbotten att 

lämna Samrådsgruppen. Camilla Öberg och Helena Kero i Norrbotten är tillfrågade 

om deltagande. Elsy Bäckström, MAS i Ragunda kommun meddelar för 

Samrådsgruppen att hon kommer sluta som MAS och kommer därtill att ställa sin 

plats i Samrådsgruppen till förfogande. Elsy tar upp frågan i MAS-rådet för att få en 

ersättare. 

 

Tid för nästa möte 

Nästa mötesdatum blir efter sommaren. Vecka 36. 5/9 kl. 15.00. Mötet blir ett 

telefonmöte. 

Mötesnummer och datum är redan utskickat av Fredrik via mail. Påminnelse samt 

mötesnummer kommer att skickas ut i början på augusti. 

 



 

 

 

 

 

 


