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Minnesanteckningar från Palliativt Råd i Örebro län 2018-09-12 

 

o Genomgång av föregående minnesanteckningar. 

Mötesanteckningar ligger nu på Palliativa rådets sida. Gå via 

länken nedan. Minnesanteckningar Palliativa rådet 

o Val av mötessekreterare – Katarina Klasenius  

 

o Web-utbildning i allmän palliativ vård från Grade.  

Genomgång av länsgemensam statistik visar att över 5500 perso-

ner har påbörjat utbildningen och siffran för avslutat datum för ut-

bildningen har ökat. Vi har ett år till på oss att använda utbil-

ningen och det är inköpt för att 8000 deltagare skall kunna få den. 

Fortsättningsvis hänvisar vi till de Webutbildningar som nu finns 

gratis kring Palliativ vård. 

 

Det går trögt i Regionen för utbildningen, frågan skall lyftas igen 

om det finns intresse från KTC att hålla den. Vi kan bistå med 

kursledare. 

 

Caroline Renberg Askersund - 

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun x 

Ylva Blix Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen USÖ - 

Clary Stark Hallsbergs kommun X 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun x 

Katarina Klasenius USÖ x 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett - 

Margit Gehrke Flyckt Regionen - 

Susanne Karlsson USÖ - 

Björn Strandell Primärvård - 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Karin Johansson Örebro kommun x 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun - 

http://www.orebroll.se/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Palliativa-radet/Minnesanteckningar/
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Frågan kom upp om fler i primärvården behöver den palliativa ut-

bildningen ex de Koordinerande sjuksköterskorna som är ansva-

riga för Sip. 

 

o Palliativ utbildningsdag för länet våren 2019.  

Pallitiv utbildning kommer hållas 13/2, 2019 i Wilandersalen en 

halvdag. Målgrupp för utbildningen är Läkare och Sjuksköterskor 

främst. Denna utbildning är nästa steg efter Webbutbildningen. 

Föreläsare blir Staffan Lundström från Stockholms sjukhem samt 

Johanna Joneklav från Onkolgon Örebro. 

Staffan Lundström håller föreläsning kring Oro, Ångest samt 

Smärta. Johanna Joneklavs håller föreläsning kring närstående 

stöd samt barn och cancer. Vi i Palliativa rådet finns på plats un-

der utbildningstillfället. Arbetsgruppen för denna dag återkommer 

kring anmälan, kursavgift mm 

 

 

o      Palliativ e remiss   

Det gick inte att skapa en Elektronisk remiss för palliativ vård. 

Den pappersremiss som finns idag fortsätter vi att använda. Alla 

palliativa remisser från USÖ går genom den palliativa sektionen 

Geriatrisk kliniken och alla palliativaremisser från Karlskoga la-

sarett går via Palliativa enheten i Karlskoga. 

 

 

o Uppdrag för RCC 

Åsa Sporre Dufva avslutar sitt uppdrag som representant för 

RCC. Ny representant behövs, gärna ifrån primärvård eller kom-

munen. Anmäl ert intresse för detta till Ann Dalius Isenberg. 

 

o Genomgång av händelser/åtgärder i länet 

 

o Palliativa sektionen; Har temporärt fått minska antalet vårdplatser 

r/t personalbrist. Har ett bra sammarbete med kommunerna med 

gemensamt ansvar för patienter. 

 

o Hallsberg; Hallsberg har ny Socialchef och Hälso &sjukvårds-

chef. Rekryteringen av sjuksköterskor börjar gå bättre. Här har 

man ändrat om scheman samt kvälls och nattorganisationen.  
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o Karlskoga: Åsas tjänst är ändrad och arbetar inte längre lika 

mycket som palliativ koordinator. 

 

o Norra länsdelen; Ann-Christin berättar att den palliativ vård fun-

gerar bra. Bra stöd av läkare på vårdcentralen. Det disskuteras 

kring att starta ett mobilt team som skulle utgå från Medicinklini-

ken, de skulle ev även kunna stötta den palliativa vården.   

 

o Laxå Degerfors; Ann berättar en nyanställd läkare tar ansvar för 

patienter i hemsjukvård och boende vilket känns mycket bra.  

SSK fungerar bra.  

 

o Örebro kommun; Karin berättar att de träffar alla hemtjänstgrup-

per varje år och pratar palliativ vård. Den nya organisationen i 

kommunen börjar fungera. 

 

 

 

Kommande möten;  22 november klockan 13:30 

                                 22 januari-19 klockan 13:30 

                            

 

 

 
 

 


