
 

                               

  

 

 
Minnesanteckningar från Palliativt Råd i  

Örebro län 2019-01-22 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

 

2. Val av mötessekreterare – Margit Gehrke Flyckt 

 

3. Web-utbildning i allmän palliativ vård från Grade.  

Margit redovisar statistiken för samtliga kommuner som tillsam-

mans nu är uppe i 5890 användare. Region Örebro län har ökat till 

560 användare. Tillsammans är länet uppe i 6450 användare som 

finns registrerade. Finns ett stort mörker tal eftersom flera använ-

dare inte har gått in och registrerat sig efter slutförd utbildning, 

när man gjort utbildningen i grupp  

Webbutbildningen finns tillgänglig för att utbilda i tom sista au-

gusti 2019. Efter upphandlingstidens slut ska palliativa rådet titta 

på de andra webbutbildningarna som nu finns att tillgå ex Pallia-

tiv ABC. 

 

4. Resultat från palliativ registret 

Länet ligger på 60% registrering. Var finns minskningen från 

70%, vilka registreras inte i verksamheterna. Alla tar hem frågan 

till sina verksamheter. Palliativa rådets mål att sträva mot 70% 

täckningsgrad under 2019. 

  
   

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun x 

Susanne Blom Örebro kommun - 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen USÖ - 

Clary Stark Hallsbergs kommun X 

Ann Dalius Isenberg USÖ x 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun - 

Katarina Klasenius USÖ x 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett x 

Margit Gehrke Flyckt Regionen x 

Caroline Rehnberg Askersund x 

Björn Strandell Primärvård - 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Karin Johansson Örebro kommun x 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun x 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Planeringsunderlaget i Lifecare SPU  
En uppdatering kommer att ske den 28/1 med förtydligande av 

frågor och en vägledning till frågorna. Planeringsunderlaget ligger 

till grund för informationsöverföring mellan vårdgivarna och ge-

nom färgspåren ger det vägledning i den fortsatta planeringen. Vi 

tittar på frågan om palliativ vård och ändrar i formuleringen. 

 

 

6. Palliativ utbildningsdag för länet 13 februari 2019. 

Anmälda ca 100  + 10 från palliativa rådet. Ann-Christin Ledstam 

skickar ut påminnelse till primärvården. Även en påminnelse till 

sjukhusen genom rådets medlemmar behöver göras. 

560 122 147 150 174 177 180 251 266 270 275 303 447

3128

Antal personer som använt webbutbildning 
palliativ vård i Örebro läns kommuner och Region 

Örebro län 
från 1 sept 2016 - 20 jan 2019

Summa ca 6450



 

Inspelning ok för båda föreläsarna, ger möjlighet att publicera på rå-

dets hemsida. Avstämning inför dagen: 

- Tekniker är beställd 

- Beställa kaffe och kaka – Margit ansvarar  

- Margit fixar tackgåvor, från Nyckelfonden 

- Ann inleder och tackar föreläsarna 

- Presentation av medlemmar i Palliativa rådet i inledningen 

- Inbjudan med hålltiderna, fixar Margit 

- De som deltar från rådet samlas ca 12:30  

 

7. Genomgång av händelser/åtgärder i länet, alla 

 Specialist avd har nu bjudit in till träff med palliativa om-

bud från andra områden. För att lyfta kunskap inom sjukhu-

set på USÖ och samordna förbättringsarbete. 

 Onkologen har svårt att få hem patienter, ont om platser, 

svårt sjuka som behöver mycket omvårdnad. Saknas platser 

för de som behöver komma in för korta behandlingar. 

Krävs en anna typ av vårdplatser för palliativa patienter. 

 Karlskoga med. klin upplever också ett stort tryck på plat-

ser 

 Södra länets kommuner - Hallsberg har en plan för utveckl-

ingsarbetet som som är pågång. Har många tomma platser 

på SÄBO som idag använts till korttidsplatser. 

 Askersund – En fråga tas upp om patienter i Askersund kan 

få insatser från ASIH för att ge blod i hemmet? Just nu 

handlar det om knappa resurser på ASIH, frågan får ställas 

utifrån behov hos varje patient. I princip finns möjligt att få 

tillgång till ASIH i Södra länsdelen och Örebro. I Väster 

finns stöd från palliativa enheten för att ge blod i hemmet. 

 Norra länet jobbar för att ta fram ett mobilt team som ev. 

även ska omfatta palliativ vård? Vet ännu inte riktigt inrikt-

ningen på mobila teamet. 

 Väster kommunerna - Degerfors en ssk som har 50% tjänst 

med ett palliativt uppdrag i palliativa enheten, resten i kom-

munen.  

- Laxå några ssk som har ett litet större ansvar för palliativ 

vård som jobbar mot en läkare som har ansvar för hemsjuk-

vården.  

Karlskoga och Laxå har inte alla gjort testet i webbutbild-

ningen. Åsa har bara 10% för palliativa uppdraget i kom-

munerna, försöker fånga upp alla verksamheter med möten. 

Begränsade resurser både i Degerfors och Karlskoga för 

kompetensutveckling. 



 

 Palliativa enheten i Karlskoga, just nu 3 läkare. Har gjort en 

skrivelse till politiken om att få utveckla verksamheten på 

ett annat sätt. Har en träff inbokad imorgon med kommu-

nen och sjukhuset för att få en förståelse för varandras om-

råden och utveckla samverkan kring palliativ vård. 

Åsa tackat nej till uppdraget i RCC Uppsala pga för lite tid 

i kommunen. Önskvärt med en representant från kommu-

nerna eller primärvården. Förslag att palliativa ssk i Deger-

fors får förfrågan om att ta uppdraget. Ann lyfter frågan i 

Cancerrådet och RCC. 

 Örebro fortsätta träffa verksamheterna och komma igång 

med palliativa ombudsträffar igen. En träff /termin. Alla 

har inte gått webbutbildningen. 

 Förskrivning av MTP-material i hemmet, kostnaden ligger i 

regionen, ny blankett pågång ang tex pickline från onkolo-

gen. När dokumentet är klart skickar Katarina till mig så vi 

kan skicka ut till MAS i länet. 

 

8. Flödet kring remisser allmän palliativ vård 

En träff är planerad med Ann Dalius, Björn Strandell och Michael 

Holmer för att kunna korta tiderna för palliativ remisser,  inför in-

skrivning allmän palliativ vård i primärvården. Tar även lång tid 

innan remissen kommer från mottagning till palliativa specialist-

enheten. 

Kan man skicka en e-remiss till vårdcentralen om att en palliativ 

remiss i pappersform kommer?  

 

9.  Deltagare i rådet 

Margit lämnar över sitt uppdrag till ny medarbetare som börjar på 

Margits tjänst från 1 februari och heter Lena Karlsson. Behöver se 

över representationen även från primärvården. 

 

 

10.   Mötestider under vår/höst 2019 

 

- Nästa gång rådet ses är den 13/2 på palliativa utbildningen 

 

- Nästa träff  28/5 kl 13:30 
 


