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Minnesanteckningar 

Telefonmöte 2020-09-23 kl.15.30 

 

Regionalt programområde äldres hälsa  

Närvarande: Bertil Axelsson, Gabriella Skantz Eikelboom, Tove Stenman, Henrik Ångström, 

Johan Philipsson, Ann Nordlund, Sara Backlund, Åsa Pellikka, Jon Fors, Linda Eriksson, Eva 

Oskarsson, Margareta Eurenius, Fredrik Wallin 

 

RPO äldres hälsa/Geriatrik  

§ 1. Allmän information till hela RPO om avstämningsmöte med Nina Fållbäck Svensson, 

förbundsordförande 

Kort information från Henrik och Fredrik om avstämningsmöte med Nina Fållbeck Svensson 

och Maria Marklund NRF. Nina utlovar support från NRF till den geriatriska delen av RPO i 

händelse av implementeringsarbete. 

§ 2. Information från NPO – Vårdförlopp kognitiv svikt, vad sker just nu  

Personcentrerat och sammanhållet förlopp. Vårdförloppet inleds vid kognitiv svikt och avslutas 

vid…. Om man kan införa vårdförloppet kommer fler personer utredas. Nuvarande 

utredningsförfarande är inte tillräckligt stringent. Eva och Gabriella tittar igenom remissen och 

får stöd av Fredrik att lämna ett remissvar. Deadline för remissvar ligger i slutet av november -

20. 

§ 2a. Övriga frågor äldres hälsa geriatrik 

Det har lagts ett tjänstemannaförslag i Västernorrland som i realitet innebär en halvering av 

antalet geriatriska platser. Detta har utlöst protester. Tjänstemannaförslaget är därför 

tillbakadraget. 

Eva: Vi har för lite geriatrisk vård i norra sjukvårdsregionen med tanke på hur demografin ser 

ut. Att lyfta geriatriken till en erkänd specialitet är av stor vikt.  

Gabriella: det gäller att påtala vikten av geriatrisk kompetens i alla forum. 
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RPO äldres hälsa/palliativ vård 

§ 3. Vårdförlopp palliativ vård, vad sker just nu  

Nominering till nationell arbetsgrupp (NAG) avslutad och deltagare till gruppen är valda. 

Den nationella arbetsgruppen ska arbeta för att vi erbjuder en god, likvärdig och 

personcentrerad palliativ vård i hela landet, oavsett diagnos. Symtombördan (inte diagnos, 

geografi eller ålder) ska avgöra vem som erbjuds såväl allmän som specialiserad palliativ vård. 

Öka andelen patienter med annan diagnos än cancersjukdom som får tillgång till palliativ vård. 

Förbättra kvaliteten på den palliativa vården. Erbjuda vård i enlighet med det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård. Identifiera personer med behov av palliativ vård. Definiera 

standarder för allmän respektive specialiserad palliativ vård. 

Fyra personer är invalda i gruppen från norra sjukvårdsregionen. Anne Andersson, 

onkologläkare Umeå. Tove Stenman, sjuksköterska Östersund. Camilla Öberg, läkare 

Norrbotten. Henrik Ångström, NPO-ledamot och läkare på palliativ medicin Umeå. 12/10 

första möte i Stockholm. 

§ 4. Nationellt vårdprogram palliativ vård. Nationell remissrunda och regional 

konsekvensbeskrivning 

Fredrik informerar om att remissrunda för revideringen av det nationella vårdprogrammet 

avslutas 17/11 2020. En del kommentarer har inkommit, fler väntas. En nationell 

konsekvensbeskrivning är skriven av vårdprogramgruppens ordförande. Denna ska omsättas till 

en regional konsekvensbeskrivning. Denna ska beskriva i korthet vad en publicering av 

vårdprogrammet innebär för våra sjukvårdsregioner.  

Deadline för inskickande av den regionala konsekvensbeskrivningen är 5/10. Fredrik skickar ut 

ett utkast och den palliativa delen av RPO ombeds se över konsekvensbeskrivningen och 

komma med tillägg, synpunkter och kommentarer. Deadline för detta 1/10 2020. Synpunkter 

skickas till Fredrik 

Fredrik.wallin@regionvasterbotten.se 

§ 5. Kommentar digital nätverksträff, ”webbinarium” 

Överlag bra kommentarer från deltagarna på ”nätverksträffen”. Finns alltid saker som kan 

förbättras men det funkade väl denna gång. Nästa års nätverksträff planeras fysiskt i 

Västernorrland. Fredrik tar hjälp av Åsa Pellikka och Margareta Eurenius med arrangemanget. 

§ 6. Övriga frågor 

Bertil: Sitter med i RCC:s chefssamråd. Denna grupp har möten 3 ggr/termin. Bertil numera 

pensionär 2 veckor i månaden. Bertil vill ha en frivillig suppleant till dessa möten då han är 

ledig. Bevaka palliativa frågor när Bertil inte är i tjänst. Gruppen ger möjlighet till att lämna 

synpunkter på olika nationella vårdprogram. Bevaka olika frågor på cancerområdet ur ett 

palliativt perspektiv. 
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Fredrik och Henrik: Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn är ute på remiss. Detta är 

ett helt nytt vårdprogram och detta går nu ut på remissrunda 2. Denna avslutas 17/11. RPO 

äldres hälsa har möjlighet att lämna remissvar på detta. Fredrik vill att gruppens medlemmar 

tittar igenom vårdprogrammet och kommer med synpunkter till Fredrik.  

Länk till remissversion: https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2020/200915/nvp-

palliativ-vard-av-barn-2020-09-15.pdf 

§ 7. Tid för nästa möte 

17/11 2020 kl.15.30 

10/2 2021 kl.15.30 

Gemensamt beslut i gruppen att möten hädanefter bokas som videomöten med 

telefonmöjlighet för bästa tillgänglighet. 

 

 

Fredrik Wallin 

Processledare/Ordförande 
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