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Minnesanteckningar från Palliativt Råd i Örebro län 2018-02-14 

 

o Genomgång av föregående minnesanteckningar. 

Mötesanteckningar ligger nu på Palliativa rådets sida. Gå via 

länken nedan. Minnesanteckningar Palliativa rådet 

o Val av mötessekreterare – Margit Gehrke Flyckt 

 

o Web-utbildning i allmän palliativ vård från Grade.  
Genomgång av länsgemensam statistik som visar att ca 3300 perso-

ner har gått utbildningen. Många kommuner gör utbildningen i grupp 

och alla är inte registrerade ännu. KTC genomför utbildningen på 

Lindesbergs lasarett för regionens personal. Allmänt en pressad situ-

ation inom vården vilket kan bidra till att utbildning ej prioriteras.  

Se tabell nedan fördelning per kommun och Region Örebro län. 

Webbutbildning palliativ vård används regelbundet av samtliga kom-

muner utom Hallsberg. Användningen i Region Örebro län är spridd 

på några vårdcentraler och även på samtliga sjukhusen och med flest 

användare på USÖ. 

Caroline Renberg Askersund - 

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun x 

Ylva Blix Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen USÖ - 

Lennart Svärd Primärvård x 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun x 

Ewa Hill Lindesbergs lasarett x 

Katarina Klasenius USÖ - 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett - 

Margit Gehrke Flyckt Regionen x 

Susanne Karlsson USÖ - 

Björn Strandell Primärvård - 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Karin Johansson Palliativ vårdsamordnare 
Örebro kommun 

x 

 

Ann-Christin Andersson 
Leeman 

Degerfors och Laxå kom-
mun 

x 

 

http://www.orebroll.se/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Palliativa-radet/Minnesanteckningar/
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o Länsövergripande överenskommelse i palliativ vård. 

Vi har fått en hel del synpunkter på skrivningen av utkastet för ny 

överenskommelse. Arbetsgruppen träffas igen snarast och tar 

ställning till alla synpunkter som kommit in. Slutgiltigt förslag 

skickas ut till hela gruppen. Målsättning att Ann kan presentera 

förslaget för Chefsgruppen för samverkan den 2 mars. 

 

o Svenska Palliativ registret, statistik 

Margit redovisar en sammanfattning och analys av målområdet 

palliativ vård i Handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg 

för äldre. Registreringen i palliativa registret har minskat i flera 

verksamheter och i hälften av kommunerna uppnås målet täck-

ningsgrad 70%. Minskat med 4 kommuner från 2014 då 10 kom-

muner klarade målet. En klar förbättring när det gäller indikato-

rerna information till patient och närstående. Se bild nedan som 

visar jämförelse med 2014.  
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o Årsredovisning från Palliativa rådet 2017 

Ann går igenom sammanfattning av vad palliativa rådet har gjort 

under 2017. Ska rapporteras till chefsgruppen den 2 mars, önske-

mål att Ann Dalius blir inbjuden till mötet för att själv rapportera. 

 

o Regiondag i Palliativ vård, Västerås  

En bra dag med många bra föreläsare från Örebro län. Tyvärr inte 

så många som deltog från länet.  

Finns det ett intresse av att utbyta erfarenheter mellan de pallia-

tiva råden i regionen?  

Rådet är positiv till det och återkopplar på RCC Uppsala/Örebro 

nästa möte i April. 

I Sörmland anordnas årligen en utbildningsdag av palliativa rådet. 

Är det något som även palliativa rådet ska annordna i Örebro län? 

Rådet föreslår att vi annordnar en utbildningsdag till hösten. 

 

o Genomgång av händelser/åtgärder i länet 

o Ann Dalius är nu specialst i palliativmedicin och rekryte-

ring pågår för att tillsätta en ST läkare i palliativmedicin, 

där Ann blir handledare. Ann-Christin Ledstam lyfter be-

hov av ST läkare även på Lindesbergs lasarett. 

o Geriatriska kliniken får ny klinikchef i maj annars inget 

nytt. Ger stöd till norra länsdelen i specifika patientärenden. 



 

4 (4) 
 
 
 
 

   

   

 

 

o Söder en planerad utbildningseftermiddag med Ann D i 

Kumla för kommunernas ssk och vårdcentralens läkare. 

o Norra länet pågår planering för palliativtteam. Svårt att få 

läkare kanske bättre att börja anställa sjuksköterskor och ha 

läkaransvaret från palliativa sektionen?? 

o Väster palliativaenheten på Karlskoga lasarett har det käm-

pigt. Kirurgkliniken sviktar med läkaransvaret. 

Annordnar Cafeträffar med palliativaenheten tillsammans-

med kommunerna och vårdcentralerna i väster. Primärvår-

den tappar duktiga läkare inom palliativ vård som tidigare  

haft ansvar för kommunala boenden. 

o Palliativa vårdsamordnarna i Örebro kommun träffar pallia-

tiva ombud, enhetschefer, ssk och arbetsterapeuter på snart 

alla vård- och omsorgsboendena 24 st i Örebro kommun. 

Nästa steg är alla hemvårdsgrupper som är 27 st. Går ige-

nom palliativa registret, webbutbildning palliativ vård, mm. 

 

o Övriga frågor 

o Vårdpraxis ej uppdaterad, vad ska man hänvisa till då? 

Finns ett nationellt kunskapsstöd som ska ersätta vårdpraxis 

vissa delar? 

o Diskussion kring nya lagstiftningen där det nu blir en ut-

skrivningsplanering. Flera kommuner har hemtagninsteam 

som utskrivningsplanerar, positivt med vårdsamordnare på 

vårdcentralerna. 

 

o En klinik på USÖ har skickat palliativaremisser direkt till 

vårdcentralerna utan att ha passerat palliativa sektionen. 

Vilket innebär att remisser har skickats fram och tillbaka. 

Patienterna kan hamna i kläm. Behöver gå igenom på sjuk-

huset vad som gäller för palliativa remisser. 

 

o Elektronisk remiss kommer i april och det finns en otydlig-

het för vad som händer med palliativaremissen? 

 

o Nästa möte den 24 maj planera för utbildningsdag/dagar i 

höst. Alla funderar på innehåll i utbildningen till nästa träff. 

 

o Mötestider under 2018;  24 Maj  och 12 september  
 


