
 

1 (4) 
 
 
 
 

   

   

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 

                               
 

Minnesanteckningar från Palliativt Råd i Örebro län  
2018-11-22  
 

o Genomgång av föregående minnesanteckningar 

 

o Val av mötessekreterare - Caroline Rehnberg 

 

o Web-utbildning i allmän palliativ vård från Grade 

Statistik är utskickad av Margit Gharke Flyckt. I Örebro län har 

drygt 6000 st personer varit inne och registrerat sig. 

Örebro kommun följer upp i verksamheterna hur många som gör 

utbildningen. För Hallsberg ser det bättre ut nu, det är betydligt 

fler som har gjort utbildingen. Askersund har via Palliativa teamet 

utbildningen i grupp och följer upp att kunskapstesten görs. I Reg-

ionen har inte resultatet på antal utförda utbilningar förändrats se-

dan 31/8. Ann kommer att lyfta klinikerna på USÖ:s statistik på 

Cancerrådet. Flera kliniker är pågång med utbildningen. I Primär-

vården är det 36 st genomförda utbildningar i länet. 

 

 

 

Caroline Renberg Askersund x 

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun - 

Ylva Blix Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr - 

Bengt Rasmussen USÖ - 

Clary Stark Hallsbergs kommun X 

Ann Dalius Isenberg USÖ x 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun - 

Katarina Klasenius USÖ - 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett - 

Margit Gehrke Flyckt Regionen - 

Susanne Karlsson USÖ - 

Björn Strandell Primärvård x 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Karin Johansson Örebro kommun x 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun - 

http://www.orebroll.se/
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o Palliativ utbildningsdag för länet 13:e februari 2019 

Information om utbildingen behöver spridas i länet. Örebro och 

Askersund har påbörjat detta. Caroline sprider vidare info om ut-

bildningen till MASar i Hallsberg, Kumla och Lekeberg för fort-

satt spridning i respektive kommun. Övriga behöver också sprida 

vidare information om utbildningsdagen. Sprids i primärvården 

via Pia Bakteman och Sven Röstlund. 

 

Ann kommer att ta reda på hur många som har anmält sig redan 

nu.  

 

Så många som möjligt från Palliativa råder behöver delta på ut-

bildningsdagen men vi behöver inte anmäla oss eller betala för ut-

bildningsdagen. 

 

Utbildningsdagen kommer inte webbsändas men det är klart att 

Johanna Joneklavs del kommer spelas in och finnas tillgänglig att 

titta på i efterhand ett antal månader. Ann kollar upp med Staffan 

Lundström om det är möjligt att göra likadant med hans föreläs-

ning. 

 

o Rapport från RCC 

Täckningsgraden i Svenska Palliativa registret sjunker i hela lan-

det. Örebro län har i år en täckningsgrad på 64% och ligger bäst 

till i RCC Uppsala och Örebro regionen och som fjärde bästa län i 

statistiken för hela Sverige. För 2019 har RCC som mål att det ska 

vara 65% i täckningsgrad i Svenska Palliativ registret.  

 

Palliativa rådets mening är att Örebro län ska sträva mot en täck-

ingsgran på 70%. 

 

RCC har också som mål 2019 att samtliga regioner ska ha ett pal-

liativt råd och att en regiondag ska genomföras. 

 

o Länsrepresentant till vårdprocessgruppen RCC Uppsala-Öre-

bro 

Ann ska ställa frågan till Åsa Sporre om hon kan fortsätta i vård-

processgruppen utifrån sin tjänst på palliativa enheten. 
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o Genomgång av händelser/åtgärder i länet, alla 

Örebro  

Det kan ta lång tid innan patienter blir inskrivna i allmän palliativ 

vård. Kan ta upp till en månad. Ser olika ut beroende på vårdcen-

tral. Detta gäller särskilt när patienten har varit på mottagningsbe-

sök på sjukhuset och fått brytpunktssamtal där. Eventuellt kan det 

vara bristfällig information om vad palliativ vårds remiss innebär. 

Riktlinje med vad som gäller finns på palliativa rådets webbsida. 

Det pågår ett arbete omkring detta med Tony Brodin nytt möte in-

bokat till jan 2019. 

 

Ylva berättar lite om mobilt team i Örebro. Finns på dagtid med 

läkaren anställd på Geriatriska kliniken och sjuksköterskor som 

jobbar både som omvårdnadsansvariga i kommunen och i det mo-

bila teamet. Dokumenerar i kommunens journalsystem. Funkar 

lika bra som ASIH. 

 

Hallsberg 

Det har hänt mycket i Hallsberg 2018. På ett stort äldreboende där 

man tidigare har haft många problem provar man nu en helt ny 

ledningsorganisation med en enhetschef som ska jobba strategiskt 

med mål och resultat och med arbetsledare som jobbar operativt 

med tydligt uppdrag.  

Hallsberg har fortfarande bemanningssjuksköterskor men jobbar 

på att får till kontinuitet. 

 

Askersund 

Håller på med de sista utbildningstillfällena i palliativ vård 

(Grade). Kommer att ha genomfört ca 15 st utbildningsdagar i 

grupp som palliativa teamet håller i (totalt ca 300 anställda kom-

mer att ha gått utbildningen). 

 

Primärvården 

Adolfsbergs vårdcentral har det tungt, Skebäck har hyrläkare. Det 

är ett politiskt beslut om att det ska finnas öppna mottagningar på 

alla vårdcentraler från 2019. Svårt med läkartider, när det finns 

underläkare fungerar oftast de öppna mottagningarna. Risk att de 

öppna mottagningarna tränger undan palliativ vård och äldrevård. 
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Hallsberg har svårt läge med läkarbemanningen många olika hyr-

läkare. 

 

Palliativa sektionen, USÖ 

Alla platser är öppna. Mer konsult patienter med delad ”vårdnad”. 

ASIH jobbar med alla kommuner, har ett mer detaljerat uppdrag. 

Angående samverkan mellan ASIH och kommunerna så är det 

Örebro som har varit med och tagit fram rutiner. Dessa rutiner be-

höver kommuniceras med övriga medicinskt ansvariga sköterskor 

i Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Askersund. 

 

 

o Övriga frågor 

- Diskussion om det behövs fler representanter från primärvår-

den i palliativa rådet. 

- Karin har synpunkter på blanketten för ordination av läkeme-

del i sen palliativ fas. Att man behöver ändra till Morfin eller 

den opioid patienten redan står på. Enligt Björn är det svårt att 

göra små ändringar i dokumentet för det berör 28 vårdcentraler 

och går inte att ändra övergripande. 

- PICC-line, Ann har pratat med onkologen om rutinen ang. 

PICC-line kan ligga på en öppen sida för kommunerna. Men 

den ska mailas ut. Ann kollar igen med Carola Fahlström och 

skickar sedan ut rutinen. 

 

 

o  Mötestider under våren 2019 

2019-01-22 13.30-16.00 

2019-05-28 13.30-16.00 
 

                     


